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l. BOLUM 

OrtaAsya'nın Cömertliği 
Yüzyıllar önce Türkler de, Orta Asya yay
lalarında gelişen ve zamanı gelince, 
Çin'e, Batı Asya'ya, Avrupa'ya ve hatta 
Afrika 'ya sel gibi akıp giden göçebe ka
bilelerdendi.  
Çin sınırlarından Tibet'e, Tibet'in etek
lerinden Hazar Denizi 'ne kadar uzanan 
bu bakımsız bölgede, dünyanın en eski 
dönemlerinden beri insanlar yaşamış ve 
hayvan sürü leri yetişmiştir. Yeryüzünde 
en büyük otlak orada toplanmış, insanoğ
lu sütü ve eti ile beslendiği hayvanı, üze
rine bindiği atı, postuna büründüğü ko
yunu, ailesini ve çadırını taşıdığı deveyi 
hep orada bulmuştur. 
Toprağı gölgelendiren, kovuğunda yırtı
cı hayvanları barındıran tek bir ağaç bu
lunmaz. Ot, rastlanan tek bitki türüdür. 
Toprağı, bir tufan sonucu oluşmuş ça
murlu ve tuzlu deniz dibini andırır. 
Kalın ve taşsızdır Orta Asya toprağı. 
Kıtanın en yüksek tepelerinden, Tibet 
dağlarından doğan ırmaklada sulanan bit
ki örtüsünü uzun kış aylarında kalın kar 

tabakaları korur. Ilkbaharda ise bulutsuz 
bir havada, parlak güneşle ısınan toprak 
üzerindeki otlar, düşük sıcaklıkta züm
rüt yeşili olurlar. 
Orta Asya'da ot, kendine en uygun orta
mı bulmuş ve her çeşit ağacın, meyve nin, 
ekinin yerini almıştır. Bunun sonucu ola
rak, geviş getiren hayvanların gözleri, 
yemyeşil otlaklara takılıp kalmıştır. Besi
li hayvanlar da, insanları çekmiştir. 
Yeşil otlaklarda beslenen hayvanların 
tüyleri uzuyor, postları ya da yünleri 
kalınlaşıyordu. Öldükten sonra da deri
leri efendilerinin işine yarıyordu. Böyle
sine verimli toprakların üzerinde yaşayan 
insanların beslenmeleri için, tarla sürme
ye, evlerde (sabit bir yerde) kalmaya ve 
toprakları çevirerek özel araziler oluştur
maya ihtiyaçları yoktu. 
Uçsuz bucaksız topraklarda sürülerin gö
çünü izliyor, istedikleri yöne gidiyorlardı. 
Bir yerdeki otlak tükendiği zaman, çadırı
nı sırtiayarak bozkırdan bozkıra dolaşıyor, 
öküzler tarafından çekilen ve üzerinde de
riden yapılma kapalı yerler bulunan kağ
nılarında ailelerini raşıyorlardı. 
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İskitler gibi mevsimden mevsime bölge 
değiştiriyorlardı. İhtiyaçları sınırlı olduğu 
için, sağlanması da kolay oluyordu.  Dü
şüncelerin sınırlı kaldığı avare bir yaşam, 
insana ancak kır uygarlığına denk düşen 
işler yapmasına olanak sağlıyordu. 
Toprak üzerinde yaşayanlara aşk, hayal 
kurma, din yeterli gelmediği zamanlarda 
yeni ufuklar aranıyordu. Bu arayışlar da, 
zaman zaman savaşmayı gerektiriyordu. 
Güneşin batışından sonraki parlak gök
yüzü, buradaki insanları gökbilimine 
yöneltmişti. 
Boyların geleneklerini masallaştırarak an
latan destan lar, Türk milletinin biricik sa
natıydı. Aile içinde baba otoritesi, baskı
ya boyun eğme biçiminde değildi. İktidar, 
kana dayanan mirasla, nesilden nesile ge
çiyordu. Bir aile kalabalıklaştığı zaman aşi
ret durumuna geliyor, aşiret başkanı da si
yasal bir kişiliğe bürünüyordu.  
Arabistan'daki şeyh, Orta Asya'da han o
luyordu. Aşiretler topluluğu, milleti ve 
ırkı oluşturuyordu. 
Siyasal otorite, bu aşiretlerin, ırkların, 
milletierin başkanlarında toplanıyordu. 
Ancak, başkanlar yetkilerini hiçbir zaman 
aşırı kullanmazlardı. Aile geleneklerine 
uyarak, yani belli başlı aile ya da aşiret baş
kanlarına danışarak karar verirlerdi. 
Sülale ve monarşi durumuna gelmeleri, 
ancak büyük ordutarla yaptıkları seferler 
sonucu fe thettikleri ülkelerde yerleştik
leri zaman mümkün olurdu. O zaman gi
derek geleneklerini değiştirirler, aşiretler 
kaybolurken, halklar ortaya çıkardı. Han
lıklar kurulur, kendilerini halka adayan sü
laleler, siyasal iktidarın tanrısal temsilci-

leri, ya da Gök Tanrı 'nın 1 yeryüzündeki 
gölgeleri olurlardı. 
Orta Asya'dan gelen şu Türklere bakın ! 
Oradan çeşitli yollardan, çeşitli gruplar ha
linde yola çıkan, gelenek yönünden gö
çebe, din bakımından puta tapan, toplum
sal yaşantı bakımından çoban, yürek ba
kımından savaşçı yirmi dört Türk aşire
tinin bir de bugünkü durumuna bakın! 
Bir bölümü adlarını verdikleri Türkistan 
bölgesinde yerleşen, d iğerleri Hazar 
Denizi kıyılarından Ermenistan ovaları
na kadar yayılan bu savaşçı insanları bir 
kenara bırakacağım. Çünkü bu kitabımı
zı, önce Islamiyet'i kabul edip Suriye'ye 
gelen ve XIII .  yüzyılın başlarında adım 
adım Küçük Asya'yı fetheden ve Osman
lı Imparatorluğu'nu kuran öteki Türk
lere ayıracağız. 

Geleceği Müjdeleyen 
Düşler 
1 285 yı llarında Konya'daki Selçuk sul
tanı, dağınık Türk topluluklarından bi
ri olan Ertuğrul Bey'in aşiretine, Kara 
Dağlar bölgesinde, Otlaklar ü lkesi deni
len, Ankara'dan pek uzak olmayan, Ka
radeniz ile Akdeniz arasındaki işlenme
miş toprakları verdi. E rtuğrul Bey'e ve 
elli bin adarnma bu topraklar, Moğol is
tilası sırasında gösterdikleri yararlıktan 
dolayı bağışlanmıştı. 
Ertuğrul Bey' e fazladan, Saraycık ken
tinin yönetimi de verildi. Bu bölge, ta
rihte Frigya'nın bulunduğu yerlere rast
lıyordu .  Bugün, E rtuğrul Bey'in meza
rı2, Haçlı seferlerinde önemli yeri olan 

1 Hakanı Türk halklarına Gök Tanrı'nın verdiğine, savaşlarda zaferin onun iradesiyle kazanıldığına inanılırdı. 

2 Ertuğrul Bey'in mezarı Bilecik'in Söğüt ilçesindedir. 
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Doryle3 yakınlarındaki, bağ ve bahçele
rin süsled iği, Kayı aşiretine mensup 
Türkleri yerleştirdİğİ bir yamaçta bulun
maktadır. Bu türbenin yöresinde, Os
manlı Türklerinin babası ve Ertuğrul 
Bey'in oğlu Osman Bey'in sevgi lisi gü
zel Mal Harun'un yaşadığı, İ tburnu ka
sabası vardır. Daha ilerde, İnönü yakın
larında, Osman Bey'in silah arkadaşların
dan bir ihtiyarın adını taşıyan Akbıyık 
kenti bulunmaktadır. 
Frigya dağlarının ortasında kalan_ bölge
ye yerleşen Ertuğrul Bey, Peygamber Hz. 
Yakub'un4 gördüğü gibi bir düş gördü. 
Düşünde yabancı topraklarda i lerler
ken, Tanrı'nın sevgili kullarından olan 
gezgin dervişlerden birinin yanına konuk 
oluyordu. Yaracağı odanın duvarında 
asılı olan bir kitap dikkatini çekti. 
"Bu kitap nedir?" diye dervişe sordu.  
Dervişten: "Bu Tanrı'nın kelamı Kura
nıkerim'dir" yanıtını aldı. 
Yaşlı adam çekilince, E rtuğrul Bey giz
lice duvardaki kitabı aldı ve bütün ge-

3 Eskişehir. 

ce ayakta, gözünü kırpmadan kitabı 
okudu.  Şafak sökerken uykuya daldı. 
Uykusunda tanrısal bir ses işitti: 
"Mademki benim ketarnımı bu kadar 
yürekten ve saygıyla okudun, oğul ların 
ve torunların sonsuza kadar bu toprak
lar üzerinde saygı göreceklerdir" diyor
du o tanrısal ses. 
Ertuğrul'un5 kelime anlamı Türkçe' de, 
dürüst, yürekli adamdır. Düşten bir sü
re sonra, E rtuğrul Bey'in oğlu Osman 
Bey dünyaya geldi. 
Osman Bey savaşacak ve sevecek yaşa ge
lince, babasının mirası üzerinde, kahra
mantığı ve yiğitliği ile gönülleri fethetti. 
Suriye Torosları 'nın kenti Adanalı bir bil
gin, İtburnu kasabında Türklere ülke yö
netmenin kural ve yasalarını öğretti. Bu 
bilginin adı Edebalİ idi. 
Edebali'yi sık sık ziyaret eden Osman, 
gözlerin zenginliği anlamına gelen, bil
ginin Mal Hatun6 adlı kızını gördü ve ona 
aşık oldu. 

4 Hz.  Yakub'un gördüğü düş Altıparmak'ın Peygamberler Tarihi adlı kitabında şöyle anlatılıyor: "Yüce Rab'den bir ni
da geldi. Kendisine: -Ey Yakub! Ben deden ibrahim'in ilahı, baban ishak'ın Allah'ıyım. Bu ses sonra Yakub'a şu müjde
yi verdi: -Ey Yakub! Şimdi yattığın yeri sana ve senin soyuna bahşedeceğim. Senin neslin, toprağın tozu kadar çoğala
cak. Batıda, doğuda, güneyde ve kuzeyde yayılacak. Dünyanın bütün abalarında ve zürriyetinde kullanacak. Ya ku b (rü
yasında) sevindi. Demek ki alacağı kızdan soyu sopu çok çok üreyecekti. O kadar üreyecekti ki, yerin tozu kadar çok 
olacaktı. işte yüce Allah kendisine böyle müjdeler veriyordu. Gökten gelen nidayı yenıden duydu! Bu ses ona yine şöy
le diyordu: -Ey Yakub! Ben daima seninle birliğim. Senin yanındayım. Her nereye gidersen git, seni koruyacağım. Bu 
diyara tekrar geri getireceğ im seni! Sana vaatlerimi yerine getirinceye kadar senin elini bırakmayacağım." 

5 Ertuğrul kelimesi, "bir cins av kuşunun erkeği" anlamındadır. Tuğrul, bir cins av kuşudur ve uzun yı l lar şahinden da
ha çok egemenlik ve güç simgesi olarak kullanılmıştır. 

6 Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in annesi, Ömer Bey'in kızı Mal Hatun, diğer oğlu Alaeddin Bey'in annesi ise Şeyh 
Edebali'nin kızı Bala Hatun'dur. (Yılmaz Öztuna- 8aşlang1ctndan Zamamm1za Kadar Türkiye Tarihi- cilt 3, sayfa 20. 
Baskı yılı: 1964) Meydan Larousse'da ise Mal Hatun ile Bala Hatun aynı kişi olarak zikrediliyor ve bazı kaynaklara gö
re de Rabia Hatun olduğu belirtiliyor. ismail Hami Danişmend'in izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı eserinin birinci 
cildinin 13. sayfasında da "Şeyh Edebali Mal Hatun'un babası değildir; mesela bir vakıf kaydına nazaran Mal Hatun'un 
ismi de Malhun Hatun, Bala Hatun veyahut Rabia Hatun gibi şekiller almaktadır" deniliyor. 
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Edebali'den kızını istedi. Osman'ın süta
lesinin gözü pekliğinden ve tanınmamış 
olmasından dolayı kızının mutluluğu ko
nusunda kaygıtanan bilgin, Mal Harun'u 
vermedi. 
Genç kızın güzelliği Bizans'ta da biliniyor
du. Bizans prenslerinin de kıza talip olma
ları sonuç vermiyordu. Osman Bey yıllar
ca Bizans'lıtarla mücadele etti. Sabır, Tan
rı katında en büyük ödüldü. Osman'ın bu 
ısrarlı tutumu Edebalİ'nin yüreğine doku
nuyor, onu duygulandırıyordu. 
Bir gün, kederli fakat eskisi kadar ısrarlı 
Osman, Edebali'ye gelerek o gecelik ko
nuğu olmak istedi. Hiç olmazsa Mal Ha
run'u bir anlık da olsa görmek istiyordu. 

Osman Bey'in Gördüğü Düş 
O gece, Edebalİ 'nin evinde Osman da, 
babası Ertuğrul Bey'inki gibi bir düş gör
dü. Bu düşünde Edebali'nin göğsünden 
çıkan dolunay, gelip kendi göğsünün 
üzerinde kayboluyordu. Sonra önünde 
bir ağaç ortaya çıkıyor ve dalları hızla bü
yüyerek, üç kıtanın; Asya, Afrika ve Av
rupa'nın ufuklarına doğru uzanıyordu . 

Dört büyük dağ; Kafkas, Atlas, Toros ve 
Balkan dağları, ağacın yüklü daliarına alt
tan destek oluyordu. 
Dağların eteklerinden ise dört ırmak do
ğuyordu: Dicle, Fırat, Nil ve Tuna. 
Irmaklar; yatakları giderek genişliyor 
ve yeşil odakları, sarı başaklı tarlaları, ka
ra ormanları geçiyor, üzerinde gemiler ta
şıyarak ayrı ayrı denizlere ulaşıyordu .  Ku
leler, kaleler, kubbeler, minareler, d iki
litaşlar ve piramitler, gül ve servi ağaç
ları ile bezenmiş ovaların çevresinde hi-
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lal biçiminde bir taç oluşturuyorlardı. 
Tanrısal sesiere benzeyen melodilerle, 
Müslümanları i badete çağıran ezan ses
leri bu yüksek binalardan dört bir yana 
yayılıyordu. 
Birden ağacın dal ve yaprakları, mızrak 
ucu ya da kılıç gibi parıldamaya başlıyor, 
sonra birden ortaya çıkan bir rüzgarla ls
tanbul'a doğru yönetiyordu. İstanbul, iki 
zümrüt arasında gök yakut gibi parılda
yarak gözlerinin önünde beliriyordu. 
Genç savaşçı, uyandığı zaman, gece 
gördüğü düşü Mal Harun 'un babası 
Edebali 'ye anlattı. 
İhtiyar adam, kendi göğsünden çıkıp 
Osman'ın göğsünde kaybolan dolunayın, 
kızı Mal Harun ve evrensel dalları olan 
ağacın da Osman'ın soyunun ulu luğunu 
gösteren bir işaret olarak yorumladı. 
Tanrı'nın bu olağanüstü uyarısı üzerine 
kızı Mal Harun'u Osman Bey'e verme
ye razı oldu. Osman o zaman dinine tam 
olarak bağlanmadığı halde, aşk kısa za
manda bu işi de çözümledi. Genç çiftin 
nikahı, Müslüman geleneklerine göre 
Edebali 'nin arkadaşı Turud adında bir 
derviş tarafmdan kıyıldı. 
Osman Bey, Turud 'a ödül olarak, düşü 
gerçekleştiği takdirde, küçük bir vadi ke
narında bir cami ve bir ev bağışiayacağı
na söz verdi. Güçlendiği zaman Osman 
Bey sözünü unutınadı ve yerine getirdi. 
Turud'un adı, soyu, evi ve camisi hala ya
şamaktadır. 
İki sevgili Osman Bey'le Mal Harun'un 
birbirlerine kavuşmasından bir süre son
ra, Türklerle Bizanslılar aras ında çıkan 
çatışmalar sonucu, düş gerçekleşmeye 
başladı. Bitişik otlaklar için, çobanların 
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karşılıklı mücadeleleri ve hayvan sürü
lerinin sık sık el değiştirmesi, Türkler
le Bizanslılar arasında ilk ilişkileri ve kav
gaları ortaya çıkardı. Fatihleri yaratan 
uzun savaşlar, böylece ilk defa çobanlar 
arasında başlamış oluyordu. 

Bizans 'ta ÇılgınlıkAlıp 
Yürümüştü 
Şimdi Osman Bey'in ve İslamiyet'in ye
ni fetih leri ni anlatmadan önce, artık 
köhnemiş olan Bizans İmparatorl u
ğu 'ndan söz edelim. 

Bizans' ın Doğuşu 
Birinci Konstantin başkentini değiştir
dikten sonra, Roma İmparatorluğu tek el
den yönetilemeyecek duruma gelmişti. 
Zaten çok geçmeden de ikiye bölündü. 
Teodosyus'un oğulları arasında bölüştürü
len imparatorluğa başkent seçtiği kentin 
adını alarak, Bizans adını verdi. Uzun sü
re, sınırları Dicle'den Adriyatik kıyılarına, 
bugünkü Güney Rusya'dan Nil'in doğdu
ğu Habeşistan'a kadar uzandı. 
B izans İmparatorluğu 'nun egemenliği 
altında bulunan çeşitli halklardan Yunan 
toplumu; sayıca çokluğu, geçmişi, yıllar 
önce kabul ettiği H ırıstiyan dininin ör
gütü, kültürü, sanatı, uygarlığı, zen
ginl iği, söz söyleme yeteneği ve politi
kadaki becerisiyle öteki topluluklara 

egemen oluyor, onları yönetiyordu .  
Roma İmparatorluğu 'nu B izans'a ge
tirmekle, Konstantin sadece başkent 
ve din değiştirmekle kalmıyor, ırkını da 
değiştirmiş oluyordu. 
Yunanistan'da her şey Yunan, Asya'da ise 
Asyalı oluyordu. 
Doğu Romalılar ve imparatorlar, Batı 
Romalılardan, yani İ talya Romalıların
dan yalnız kendini  beğenmişliği ve 
despotluğu miras aldılar. Aynı kötü 
huylar, bu kez de Bizanslıların damar
larında akıyordu. 
Bizans'a Pers'in bir kolonisi de deniliyor
du. tınparatorun yerine geçen varisine 
verilen Sezar ve Augustus gibi eski Ro
ma adları yalnızca benzerlik te kalıyordu. 
Tapınmanın özellikleri ve sırları üzerin
de yapılan dinsel tartışmalar, düşünce 
alanındaki  başlıca gelişme oluyordu.  
Roma Forum'undaki düşünce alışveriş
leri, burada sirk gösterilerine dönüş
müştü. Aşırı lüks, çılgın eğlenceler, laç
kalık, devlet yönetiminde hadımların ve 
kadınların egemenlik sürmesi, nesi l
den nesile karakterlerin ve gücün zayıf
lamasına neden oldu. 
İstanbul sarayları, debdebe bakımın
dan Neron 'un ve Pers imparatorlarının 
saraylarını geride bırakıyordu. Zafer tö
renlerinin yerini artık sefahat dolu eğ
lenceler almıştı. Saint Jean Chrysosto
mos'un7 aniartığına göre, son imparator-

7 Saint Jean Chrysostomos: Yaklaşık 349 yılında Antakya'da doğdu, 407'de Kapadokya'da öldü. Kilise bilginiydi, çi
leli bir yaşamı oldu. Vaazlarıyla ünlendi. Bundan dolayı kendisine "altın ağız" anlamına gelen Chrysostomos lakabı ve
rildi. 398'de Bizans'ta Ortodoks patrikliğine atandı. Kentte olup bitenleri, skandalları, yüksek düzeydeki papazların 
yaptıklarını ve hatta imparatoriçenin zina yaptığını yazdı. Bu yüzden patriklikten alındı. Bir süre sonra kent halkını is
yana özendirdi. Bu nedenle de 404 yılında Kafkasya'ya sürüldü. Sürgün yerine yaya giderken yolda öldü. Adına 1 3  
Eylül Azizlik Günü kabul edildi. 
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ların elbiseleri bile, Romulus'un torun
larından çok, Pers Imparatoru Kserk
ses'in torunlarınınkini anımsatıyordu:  
Saint Jean Chrysostomos, bu konuda 
şunları söylüyordu: 
"İmparator, başının üzerinde paha biçil
mez taşlardan yapılmış altın bir taç taşır. 
Etlatun rengi, elbiseleri ve süsleri ile yal
nız imparatorun şahsına aittir. Üstünde
ki ipekli kumaşın üzerindeki ejderha 
motifleri altın tellerle işlenmiştir. Tah
tı som altındandır. Halkının karşısına 
çevresinde koruyucuları, dalkavukları ve 
hizmetkarlarıyla birlikte çıkar. Mızrak
ları, kalkanları, zırhları, atlarının gem ve 
koşumları ya altındand ı ya da altın tak
lidiydi. Kalkanlannın ortasında, geniş bir 
altın levhanın çevresinde daha küçük al
tın levhalar yer alırdı. tınparatorun ara
basına koşulmuş iki at bembeyazdı ve 
koşumları hep altın doluydu. Som altın
dan yapı lmış saltanat arabası ise halkın 
hayranlığını çekerdi. Halk merakla, per
delerin etlatununu, halıların beyazlığı
nı, mücevherterin değerini, göz kamaş
tıran altın plakaların parlaklığını ve ara
bayı çeken atları izlerdi. lmparatonın re
simleri, gök mavisi fon üzerine beyaz ola
rak çizilmişti. Bu resimlerde imparator, 
silahlarını kuşanmış, yanında adamlan ve 
mağlup edilmiş düşmanları nın üzerine 
ayağını basarken gösterilirdi ."  
Halklar, bu yönetim biçimi altında eski 
çağın serbesdiğini tamamen unutmuş
tu. İnsanlar her şeye kayıtsız şartsız bo
yun eğiyordu.  Bu çılgınlık dolu yaşayı
ŞI bazen kanlı ihtilaller bozardı. Kölelik 
artık gelenekleri olmuştu. Derebeyleri 
kendi yükselmelerini, adamlarının alçal-
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masıyla ölçüyorlardı. Efendilerinin, pa
pazların, gözde adamların, kadınların 
ya da dalkavuklann kaprislerine boyun 
eğmeye alışmış halklar, kendilerine olan 
saygılarını da kaybetmişlerdi .  B izans 
halkı, yabancı saldırılarına karşı kendi
ni koruyamaz hale gelmişti. Sarayın en 
adi işlerinde kullanılan hadım edilmiş 
köleler, orduların komutasını ellerine ge
çiriyor, patrik ya da konsil olabiliyorlar-

- dı. İstanbul'da hala eski Roma'nın özgür
lük anıtı gibi kalan Senato'da, bunların 
mermerden ya da bronzdan heykelleri 
d ikiliyordu. 
Bu çirkin davranışlar tarih kitaplannda 
şöyle anlatılıyordu: 
"Bu rezillerden biri, eskicil ik yapar gi
bi, Fırat'tan Hemus Dağı'na kadar olan 
Roma topraklarını parçalıyor ve satı
yordu. Bir başkası, şahane av evine kar
şılık Asya Konsilliği'ni satın alıyordu. 
Öteki, karısının takılarıyla Suriye'yi ele 
geçiriyordu. Yine bir başkası, Kuzeyba
tı Anadolu'yu ele geçirmek için, babasın
dan miras kalan malları kaybettiğine ya
kınıyordu. Sarayın duvarlarına asılan 
büyük bir pankart üzerinde, çeşitli eya
lederin fıyatları i lan ediliyordu.  Kendi
si sarılmış olan hadım, şimdi insanlığı sa
tın almak istiyordu. Pompe zaferlerinden 
Antakya bozgununa gelen Romalıların 
değerlerinin meyveleri işte bunlardı." 
Yine bunlar, Gotlardan, Türklerden, 
Bulgarlardan parayla ordu kuruyorlar, 
böylece imparatorluktan geri kalanı sa
vunmaya çalışıyorlardı. Artık Bizanslılara, 
karalar gibi, denizler de pek güven ver
miyordu. N orman asıllı olup serüven pe
şinde koşanlarla, Slavlann atalan olan ve 
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Ladog Gölü çevresinde yaşayan toplu
luklada zaman zaman anlaşıyor, anlaşa
madıkları zamanlarda da savaşa tutuşu
yorlardı. İşte bunlar bir süre sonra Ki
ev' de Rus krallığın ı  kuracaklardı. Daha 
sonra da Dinyeper Irmağı'nı izleyerek 
güneye inecek ve Karadeniz'e açıla
caklardı. 

Ruslar Bizans Kapılarını
Zorluyor 
Kuzey'in Semerkant'ı diye anılan Novg
rod ve Moskova'da çam ormanları yer alı
yordu. Bu ormanlarda bulunan büyük ka
yın ağaçlarının gövdelerinden yapılan ge
miler, Kazakları çevreye ulaştırıyordu. 
Yüksek tahtalada çevrili gemiler, kırk ile 
altmış arasında savaşçı ve bunların yiye
cekleri ile silahlarını taşıyabilecek büyük
lükteydi. Bu gemilerden kırk elli kada
rı Boğaziçi 'ne iniyor, İstanbul'un kapı
larını zorlayarak B izans imparatorunu 
tehdit ediyor ve haraç istiyordu .  Çok sa
yıda gemi, İstanbul'un fethi sırasında da 
Osmanlılara karşı kullanılan ve tahrip si
lahlarından olan Rum ateşi ile yakılıyor
du. Ama bu bir işe yaramıyordu. Çünkü 
ilkbaharda, yerden biter gibi daha çoğal
mış olarak tekrar geliyorlardı. İmparator
luk bunlarla anlaşma yolları arıyordu. Bi
zans ile anlaşma yapılmasına kızan genç 
Rusları ihtiyarlar şu sözlerle ikna etme
ye çalışıyorlardı: 

"Savaşmadan altına, kıymetli taşlara, 
ipeğe, kölelere sahip olmak iyi değil mi? 
Sürekli zafer bizim olabilir mi? Deniz ve 
rüzgarla anlaşma yapılabilir mi?" 
Bataklıklar arasına saklanmış olan bu il
gi çekici i nsanların ve Kuzey Kur
bu'ndan geliyorlarmış duygusu uyandı
ran gemilerin, doğudaki topraklar için 
saldırgan zorbalar olduklarını, hangi ön
sezi Yunanlara gösterdi acaba? Bu soru
ya bir türlü yanıt bulamıyorum. Bi
zans'ta, eskiden kalma bir heykelin alt 
kısmında, Rusların bir gün Bizans İmpa
ratorluğu'na egemen olacağı anlamına 
gelen, silik birtakım yazıların bulundu
ğundan söz edilir.8 

Bizans' a Verilen Ders 
Daha 1038 yıllarında, halifenin komuta
nı olacak kadar yükselen Türkler, onun 
inancına yürekten bağlı kalıyor, ancak si
lahlarını ve topraklarını da ellerine ge
çiliyorlardı .  Tuğrul Bey, kornurası altın
daki üç yüz bin Türk ile sultanın adına 
Bağdat'a giriyordu.  Halifeyi düşmanla
rının kapattığı yerden çıkarıyor, büyük 
bir saygıyla atına bindiriyor, atın gemin
den tutarak, onun sarayına götürüyordu. 
Halife, Türkler ile olan zorunlu anlaşma
sını daha da sağlamlaştırmak için, sul
tanın kız kardeşini kendine eş olarak seç
ti . Fakat ırk kaygısıyla kendi kızını sul
tana vermekten yaşamı boyunca kaçın-

8 Lamartine'in burada değindiği söylenti Ruslarla ilgili değil. Kızılelma ülküsüyle bağlantılıdır. Ayasofya'nın önünde 
dikili bir sütun üzerinde at üstünde bulunan Justinianus heykelinin elinde kızıl bir küre ya da altından büyük bir elma 
vardı. imparatoru n dünyayı elinde tuttuğunu gösteren bu küre, dünya egemenliği tılsımının yazılarını taşırdı. XIV. yüz
yılda heykelin ve kürenin (kızılelmanın) düşmesi, birçok ülkenin Türkler tarafından fethine ve Bizans imparatorluğu'nun 
çöküşüne bir işaret sayıldı. Gerçekten dünya egemenliğini temsil eden bu heykelin Anadolu'yu gösterdiği ve impara
tor Justinianus'un "Beni yıkacak kimse buradan gelecektir!" dediği hakkında bir söylenti vardır. 
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dı.  Selçuklu Devleti 'nin kurucusu Sel
çuk Bey' in rorunu Tuğrul Bey, böyle 
şanlı dönemler yaşadıktan sonra öldü. 
Tuğrul Bey' in yerine yeğeni Alparslan 
geçti. Asya İmparatorluğu ile yetinme
yen Alparslan, Fırat' ı aşarak Hazar De
nizi, Toroslar ve Karadeniz arasında ka
lan büyük bir bölgeyi Türk seline boğ
du. E rmenistan, Gürcistan ve Kafkasya 
hemen Alparslan'ın egemenliği altına gir
di. Rumlar, o eyaJetleri boşaltmış ve ba
tıya çekilmişlerdi. İmparatoriçe Evdok
siya, laçkalaşmış Rum ırkından bir hayır 
beklemediği için, gerçekten cesur ve 
kendisine sadık olan Romanos Diogenes 
adında bir barbarla evlenmişti. Böylece 
Evdoksiya, Romanos Diogenes'i tahtı
na ortak ederek hükümdarlığını kurtar
ma yı düşünmüştü. 
Romanos Diogenes, önceleri büyük 
varlıklar göstererek Frigya, Kapadokya 
ve Ermeni krallığını öncü Türklerden 
kurtardı. Ancak Alparslan, geri çekilen 
aşiretlerin yardımına koştu. Savaş sırasın
da dikkatleri üzerine çekmek için beyaz 
elbise giydi. Seçkin atlı savaşçılarının ba
şına geçti. Düşmanla yakın temas sıra
sında bir yararı olmayacağını düşündü
ğü için ok ve yayını yanına almadı. Al
parslan, kılıç ve gürzle silahlanınayı da
ha uygun buldu. Ordusunu eaşturmak 
için bir konuşma yaptı. 
Alparslan, en ön safta savaşa katıldı. Sa
vaş alanı onun için ya zafer yeri ya da 
mezar olacaktı. Uzun  bir yaz günü her 
iki ordudan, yani B izans ve Türk ordu
larından oluk oluk kanlar aktı . Gün 
batarken, Küçük Asya yeniden Rumla
rın elinden girmişti. Romanos Diogenes 

ölü atının yanında ağır yaralı olarak ya
tıyordu. Türklerin tarafına geçmiş olan 
bir köle, İstanbul 'da Evdoksiya ile bir
likte gördüğü Romanos Diogenes'i he
men tanıdı. Köle , bir B izans askeriyle 
birl ikte ağır yaralı Romanos Diogenes'i 
Alparslan Bey'e götürdü. Alparslan, Ro
manos Diogenes'e önünde yeri öpme
sini buyurdu ve kanlı ayağıyla ensesine 
bastırdı. Olaya tanık olan Bizanslılar göz
yaşlarını tutamadı .  Bu, yenileni aşağıla
ma hareketinden sonra Alparslan Bey, 
imparatoru yerden kendi elleriyle kal
dırdı, tutup onu kucakladı ve yenilgisin
den dolayı düşmanını teselli etti. Alpars
lan Bey, "Benim gibi cesur olanları tak
dir etmeyi ve kaderin ci lvelerini kabul 
etmeyi öğrendim. Benim size karşı na
sıl davranacağımı umuyorsunuz?" diye 
sordu. 
Romanos Diogenes Alparslan'a şöyle ya
nıt verdi: "Eğer zalimseniz beni öldürür
sünüz, kibirliyseniz atınızın arkasına 
zincirle bağlatırsınız, olgun ve merhamet
liyseniz, fidye ödetip beni ülkeme iade 
edersin iz." 
Alparslan, şanına layık bir komutandı. 
Romanos Diogenes'in fıdyesi bir milyon 
altın olarak belirlendi ve ayrıca B izans
lılar, Selçuklu sulranına her yıl dört yüz 
bin altın tutarında vergi ödemeyi de ka
bul ettiler. Romanos Diogenes, İstanbul 
kapılarına geldiğinde, bütün impara
torluğun Malazgirt bozgunundan dola
yı kendisine karşı ayaklandığını işitti. Bu 
yüzden, fıdyesi için ancak bin altın top
layabiidi ve onları Alparslan'a gönderdi. 
Alparslan Bey, bu gücünü yitirmiş düş
manın sözüne bağlılığından etkilendi ve 
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fidyenin geri kalan bölümünü bağışladı. 
Üstelik tahttan düşürülmüş olan Roma
nos Diogenes 'i hapisten kurtarmak ve 
tahtına yeniden oturtmak için lstan
bul'a sefer düzenlemeyi düşündü. Ne 
var ki, daha kendisi yetişmeden, Roma
nos Diogenes'in hapiste öldüğünü haber 
alarak bundan vazgeçti. 
Anadolu, Antakya, Ermenistan, Karade
niz'in Asya kıyıları Alparslan Bey'in ge
nişleme hayali için yeterli olmuştu. Sel
çuklu "yurt"ları bütün Batı Asya'yı kap
lıyordu. Tahtının çevresinde, bin iki yüz 
Türk prensi ve prensierin oğulları top
lanmıştı. Bağdat'tan Trabzon'a kadar iki 
yüz bin Türk askeri ülke savunmasında 
görev alıyordu. 
Alparslan Bey, ası l  yurdu olan Türkis
tan'da Harzem sultanını tahtından indir
mek üzere yola çıkmıştı. Yolu üzerinde
ki Amuderya Irmağı'nı geçmek için bir 
köprü kurdurdu. Ordusunun bir kıyıdan 
karşı kıyıya gcı;mesi yirmi gün, yirmi ge
ce sürdü. Savaş alanında yenilen Harzem 
sultanının, huzuruna getirilmesini buyur
du. Alparslan Bey'in, sultanla karşılaşır 
karşılaşmaz her zamanki merhametinden 
eser kalmamıştı. Sultanın el ve ayakla
rından bir direğe bağlanmasını buyurdu. 
Onun, öylece can vermesini istiyordu. Bu 
korkunç davranışından dehşete kapılan 
bir tutsak, muhafıziarı n elinden sıyrıla
rak eline geçirdiği bir hançeri Alparslan 
Bey'in kalbine sapladı.9 
Ölümle pençeleşen Alparslan şöyle ko
nuştu :  

"Bunu hak ettim. Gcnçliğimde bir  bil
gin bana, Tanrı önünde alçakgönüllü ol
mak, kuvvetine güvenınemek ve düş
manlarını hor görmemek gerektiği öğü
dünü vermişti. Ben bu öğütleri tutma
dım. Gururum yüzünden cezalandırıl
dım. Dün tahtıının üzerinde askerlerimi 
ve onların disiplinini, cesaretini izlerken, 
dünyanın atıının ayaklarının altında tit
rediğini sanıyordum. Kendi kendime, 
'Sen dünyanın en büyük efendisi ve ye
ni lmez savaşçısısın' d iyordum. Oysa 
şimdi ölüyorum. Bu kahraman ordular ar
tık benim deği l ! . ." 
Alparslan' ı  Selçuk sultan larının kabri
ne gömdüler ve mezar taşına şunları 
yazdı lar: 
"Alparslan 'ın şanının gökyüzüne yüksel
diğini görenler, buraya gelin ve onun top
rağına bakın ! "  
Alparslan'ın ölümünden sonra Selçuk 
Türkleri Melikşah'ın ve ondan sonra ge
len su ltanların başarılı yönetimleri altın
da Batı Asya'ya yayı lmayı sürdürdü ler. 
Bizans İmparatorluğu 'nu gitgide başken
tinin surları içine hapsettiler. lmparato
riçe Evdoksiya'nın oğul ları, Avrupa ya
kasındaki sarayın karşısında, Üsküdar ta
rafların da Türk emirlerine ziyafetler 
veriyorlardı . Hıristiyanlığın öcünü almak 
için hazırlanan Haçlı Seferleri'ne karşı, 
Hıristiyan imparatorlar, Türk beyleriy
le gizli gizli an laşmalar yapıyariard ı. 
Din yolunda harekete geçen Haçlılar, do
ğaya, geleneklere, iklime karşı gelerek 
Fi listin'e doğru yollandılar, ama ülkele
rine geri dönemedi ler ve bütün Doğu, 

9 Alparslan 1 07 1  yılında Bizans Imparatoru Romanos Diogenes'i yendikten bir yıl sonra Batı Karahanlı Hükümda rı Nasr 
üzerine sefer açtı. Yolda fethettiği bır kalenin komutanı olan Yusuf tarafından öldürüldü. 
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onların hepsine mezar oldu. Hıristiyan
lık gibi  sert bir dini yayma yolunda pek 
köhne bir ırk olan Rumlar, dinsel tartış
malarla bu inanç kaynağını parçalıyorlar
d ı. Oysa Rumlar tarafından bozulan Hı
ristiyanlık, Batı'da parlıyor ve Charle
magne'ın ve ondan sonra gelenlerin im
paratorluğuna güç katıyordu .  
Doğu, peygamberleri Arabistan 'da bul
muştu. Roma ırkı İstanbul'da yok olur
ken, fatihlerin ırkını ise Boğaziç i 'n in 
Anadolu kıyısından, Avrupa kıyısına ge
çirmek için bir kahraman gerekiyordu .  
İşte bu sırada Osman Bey ortaya çıktı. 
O halde şimdi yine Osmanlı İmparator
luğu 'nun tarihine döneceğiz. 

Bizans, Küçüle Küçüle 
İstanbul'un İçine Sıkıştı 
Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in aşi
retinin yerleştiği dağlık bölge, Bursa, Ge
libolu ve İstanbul'un bulunduğu geniş 
havzaya geçit ve su veren, insan ayağı 
basmamış, derin vadilerin birleştiği yer
de bulunuyordu. Üzerine adalar serpiş
tirilmiş bir göle benzeyen Marmara, 
Avrupa ile Asya arasında, bir uçta Boğa
ziçi, öteki uçta Çanakkale Boğazı ile da
ralmış olarak yer alıyordu. 
Marmara Denizi, İstanbul tepeleri ara
sında yılan gibi kıvrılarak akan Boğazi
çi yolu ile Karadeniz' e ve Çanakkale üze-

10 Anadolu'nun kuzeybatı bölgesi. 

rioden de Akdeniz'e açılır. Verimli ve 
düzgün kıyıları, geniş bir rıhtım gibi uza
n ır. Çevresi doğal limanlar, kasabalar, 
kentlerle süslüdür. 
Yunanistan'ın iç ve dış ticaretini Avru
pa'dan Asya'ya, Asya'dan Afrika'ya dur
maksızın mal ve insan taşıyan yelkenli
leler sağlıyordu. Bu eyaletler, Bizans İm
paratorluğu 'nun adeta kalbiydi .  Mısır'ın, 
Mezopotamya'nın, Suriye'nin ve Anado
lu'nun elden çıkmasından sonra, Bizans 
İmparatorluğu İstanbul'un surları arasına 
sıkışıp kalmıştı. O zamanlar tahtta bulu
nan Bizans Imparatoru Andronikos, Sa
ray'ın yüksek teraslarından baktığında ül
kesinin tümünü görebilirdi .  İki başkent, 
yüz kadar kent ve bir deniz, hiç olmazsa 
kendine eski şanlı geçmişin hayalini ya
şatıyordu. 
Bu başkentlerden ilki, bir kentten çok 
bir İmparatorluğu andıran, tepeler üze
rine kurulmuş ve Asya'da Üsküdar'a ka
dar uzunan İstanbul'du. Başkentlerin 
ikincisi, B ithynia'nın1 0 ezeli karlı tepe
si ile Uludağ'ın kara ormanlada kaplı 
eteklerinde bulunan Bursa idi. Söylen
tilere göre Bursa 1 1 , halkının nankörce 
davranışlarından kaçan Anibal tarafından 
kurulmuştu . Bu kent, Çanakkale Bağa
zı'ndan pek uzakta değildi ve sırtını Ulu
dağ'a yaslamıştı. Bursa bu durumuyla 
sanki Asya'nın hem denize, hem karala
ra egemen olan bir kalesiydi. Coğrafi ba
kımdan yeri, ılımlı iklimi ve arkadan onu 

1 1  Kentin bugünkü adı, kendisine ilk çağlarda verilmiş olan Prusa adından gelmektedir. Prusa'nın kurucusunun Bithy
nia Kralı Prusias olduğu söylenir. Bir söylenti kentin kuruluş tarihini iö 550 yılına götürür. Genç Plinius' a göreyse Pru
sa kenti, Kuzey Afrika'da Romalı Komutan Scippio'ya yenildikten (iö 202) sorıra Kral Prusias'a sığınan Anibal'in tav
siyesiyle kurulmuştur. Efsanelerin dışında Bursa ve yakınlarına iO 700'e doğru Bithynialılar'ın geldikleri bilinir. Bursa 
iö 74 yılında Roma imparatorluğu'na geçti. 
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koruyan ormanları, ovalarını sulayan ır
maklarıyla önemli bir kentti. Bursa, sı
cak su kaynaklarıyla da, her yıl doğu ve 
batıdan yabancıları kente çekiyordu .  
Ayrıca, bağlarının zenginliği ,  dut ağaç
ları, geniş odakları, verimli toprağı, çınar
larının gölgesi, çok eski zamanlardan be
ri surlarının içine çalışkan ve kalabalık 
bir halkı toplamıştı. Konumu bakımın
dan lstanbul'u aşıyor, nüfus ve zengin
lik açısından ise ona yaklaşıyordu .  

II.lt1urad tarafından kuşatılan istanbul'un 
fetih ten önceki bir resmi. 

Bizans imparatorlarının Bursa'daki yaz
lık sarayları, eğlence bakımından Edir
ne ve İstanbul saraylarıyla yarışıyordu. 
Ayrıca Bursa, B izans için Asya toprak
larının kilid i  ve anayol durumdaydı. 
Uludağ eteklerinden çıkan geçitler, 
kuzey ve batı yönlerinde açıld ıktan 
sonra, dağlık Lidya, Frigya ve Karaman 

12 Bilecik. 

yörelerine ulaşıyordu. Bu geçitler, ya
bancı ordu lara karşı kaleler ve şatolarla 
kapatılmıştı. 
Uludağ'ın arkasındaki geçitler ve kale
ler, tekfurlar tarafından kontrol ediliyor
du. Bu yerler, tekfurlara Bizans İmpa
ratorluğu tarafından tırnar olarak veril
mişti. Tekfurluk, babadan oğula kalıyor
du. Alparslan'ın istila ettiği Anadolu 'da 
ilerleyen Selçuk boylarının kurdukları 
Türk köyleri, o bölgede B izans köyle
riyle karışık biçimde bulunuyordu . Bu 
iki ırk birbirinden sürekli kuşkulanıyor
d u. Başkanlarının onları kır yaşantısına 
ya da fetihlere yönlendirmelerine göre, 
bazen barış içinde, bazen savaşarak ya
şıyorlardı. Her bölge, her kent, her ka
le, kendi olanaklarıyla hazırladığı ordu
suna güveniyordu .  Avrupa'dan Bulgar
lar, Sırplar, Ruslar, Asya'dan Türklerle 
Moğollar ve bir yandan da kendi içlerin
deki isyanlada sıkıştırılan B izans lmpa
ratorları güç durumda kalmışlardı. Ken
di hallerine terk edilmiş tekfurlarına ge
rektiğinde yardım bile gönderemiyorlar
dı. Türklerin daha hızlı ve daha geniş bir 
istila hareketine girişrnekrini şimdilik 
önleyen unsur, sayılarının azlığıydı. Bi
zanslıları, başka din ve ırktan olan bir 
topluma karşı savaşmaya yönlend iren 
unsur ise, Türklerle olan ırk farkı ve on
ların d in ine duyulan korkuydu. 

Tekfurun Yanılgısı: 
Armağanları Vergi Sandı 
Uludağ'ın geçitlerini koruyan kalelerden 
birinin adı, Belokome12  idi .  Bu kale Kü-

1 1  
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. tahya yolunu gözetliyordu. Her yıl Ertuğ
rul Bey'in sürülerinin taze ot bulmak için 
dağlara çıktığı ve indiği zamanlarda bu ka
lede yaşayan Rumlar, Türklere hakaret 
ediyor, koyun sürülerini dağıtıyorlardı. 
Yaşlanmış olan Ertuğrul Bey, barış niyet
lisi olduğundan Bilecik tekforuna şika
yette bulundu. Tekfur ise suçu, B izans
hiara sopalarıyla saldıran Türklerin üze
rine attı. Anlaşma yanlısı olan Ertuğrul 
Bey, sürülerin atlama zamanı tepelere çı
kan Türkleri silahsız göndermeyi öner
di. Ayrıca, Türklerin iyi niyetlerini açık
lamak amacıyla, üzerlerindeki değerli eş
yalarını da Belokome Kalesi'ne rehin bı
rakmalarını ve geri döndüklerinde eşya
ların ı almalarını da önerdi .  
Tekfur, E rtuğrul Bey'in iyi niyetle yap
tığı önerileri kabul etti. Fakat rehin bıra
kılan eşyaları şatoya götüren Türklerin si
lahlı adamlar değil, kadınlar olmasını 
şart koştu. Böylece herhangi bir sürprizin 
önüne geçeceğini düşünüyordu. 
Ertuğrul Bey, gücüne gitmesine rağmen 
bu istediği de kabul etti. Rehinler, yıllar
ca alınıp verildi. Bilecik tekforunun tutu
munu takdir eden Ertuğrul Bey'in oğlu 
Osman Bey de her yıl, sürüleri n dönüşün
de, Türkmen kadınları tarafından bugün 
bile dokunmakta olan tatlı renklerle be
zenmiş kilimler ile, kuzu postları, örme kö
seleden at koş umları, bal, kaymak ve yağ 
gibi eşya ve yiyecekleri tekfura armağan 
ederdi. Ancak tekfur, Türk geleneğince 
kendisine verilen armağanları, sanki ken
disine bağımlı olan bir aşiretten vergi alır 
gibi, saygısızca kabul etmeye başladı. Bu 
durum Osman Bey'in gururuna dokundu. 
Savaş arkadaşlarından bazılarına. aşiretin 
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yaşlıianna ve babasının üç arkadaşına ca
nını sıkan bu durumu anlattı. Bir plan ya
pıldı. 
Yıllardır süregeldiği gibi, Bi lecik tekfo
runa alışılmış armağanları götüren kafi
le, bu kez, kadınlardan değil de uzun el
biseler giymiş, başlarında kadın örtüle
ri olan, tepeden tırnağa silahlı altmış sa
vaşçıdan oluşacaktı. Kaleden içeri girdik
lerinde, verilen bir işaretle örtülerini ata
caklar, silahlarını çekerek kaleyi ele ge
çireceklerdi . 
Bu sırada da, kale dışındaki çam orman
larında, yanında seçme yüz atlı yiğid iyle 
bekleyecek olan Osman Bey, aynı gece, 
öteki Türk aşiretlerine yaptığı baskından 
dönecek olan Bilecik tekforunu ve ya
nındakileri karşılayacaktı. 
Olaylar tasarlandığı gibi gerçekleşti. Os
man Bey ile tekfurun askerleri arasında
ki savaş, E rmeni Geçidi denilen yerde 
gerçekleşti. Osman Bey, hem kale için
de, hem de dışında yapılan çatışmalar
da büyük üstünlük elde etti. Ne var ki, 
bu kanlı çatışmalar savaşçılardan birço
ğunun canına mal olmuştu . Ölenler ara
sında, Osman Bey'in çok sevdiği yeğe
ni Savcı Bey'in oğlu Beyhoca Bey de var
dı. Onun anısına dere kenarında küçük 
bir türbe yapıldı. 

Aynı Gün Bir Ölüm Bir 
Doğum 
Kazanılan bu zafer, Osman Bey'i çok 
umutlandırdı ve uzun süredir hedefle
diği topraklarını genişletme tasarısını pe
kişti rdi .  Uludağ'ın eteklerindeki so
nuncu geçid in çıkışında bulunan Kara-
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hisar'a sefer düzenledi. Bu savaşı da ka
zanınca başkentini Karahisar'a taşıdı. 
Karahisar zaferi bu kez de en küçük kar
deşi Savcı 'nın 13 şehit düşmesine neden 
olmuştu. Savcı Bey, şehit olduğu çam 
ağacının altında toprağa verildi. 
Genç kahramanın büyükleri ve arkadaş
ları, anısını yaşatmak için, yıllarca o 
ağacın daliarına kandiller astılar. Gece
leri uzaktan bakanlar çam ağacını 
ışı! ışı! görüyorlardı. (� y;'f.re 
haHi "Kandilliçam" ad� ii�•r: 
anılır. 
Aynı yıl içindeki bir 
başka olay da, genç 
savaşçı Savcı Bey' in 
ölümüne duyulan 
acı kadar aşireti e tki
ledi. 1 288 yılında, oğ
lu Osman Bey'in ge b 
ceğinin pek parlak gf.i<
ründüğü sırada Ertu:r�n:d 
Bey öldü .  Aynı gün 
man Bey'in ilk çocuğu olan Orhan 
dünyaya geldi. Eşi Mal Ha tu n verdiği bu 
evlatla, Osman Bey'i babası Ertuğrul 
Bey'in ölümünden dolayı sanki teselli et
mek istemişti. 
O zamanlar, henüz Suriye ve Anadolu 
Türklerinin resmi hükümdan olan Sel
çuklu Sultanı I I I .  Alaaddin, 1 4  Osman 
Bey'e, Bizans'tan fethermiş olduğu Ka-

rahisar'ı bağışladı .  Bu arada Osman Bey' e, 
onu öteki Türk beyleriyle on aynı düze
ye yükselten "Beylik" unvanını verdi. 
Selçuklu sultanının verdiği unvanın ona
yı olarak gönderdiği bir davul, bir bayrak 
ve bir tuğu Osman Bey saygıyla aldı. 
Böylelikle, Kuzeybatı Anadolu toprak
ları, Müslümanların günde beş defa na
maza çağıran ezan seslerini dinlemeye 

başlamıştı. Karahisar Kilisesi cami 
ih<ıdin�;. getirildi. Kayınpede

ır� bdgin Edebali tarafın
•Ün sürekli telkinler

de bulunulan Osman 
Bey, cuma günleri 
pazar kurulan mey
danda kadılık göre
vi yapıyordu. Bu gö
revi tarafsızlıkla sür

dürmekle kalmıyor, 
:;ı!yasal yatırım yaparak 

ii ii ı:ristiyanlara da hoşgörü
i\iı ;,};i!'\''Janıyordu. Hıristiyan

lar bu durumdan son derecede 
hoşnuttu .  Osman Bey'in korumasında 
aradıkları güven ve adalete kavuşan Hı
ristiyanlar, Rum halkını ve tüccarlarını 
Karahisar'a davet ettiler. 

Osman Gazi'nin Nakkaş Osman tarafından 
yapılan portresi. (XVI. yüzyıl) 

13 Savcı Bey, Osman Bey ile inegöl teklurunun arasında geçen Domaniç Meydan Savaşı'nda şehit düştü. 

14 Osman Bey' e ferman gönderen Selçuklu hükümdan lll .  Alaaddin Keykubat değildir. Rıza Nur'un Türk Tarihi i adlı 
eserinin 3. cildinin 1 53 .  sayfasında bu tarihsel olay şöyle an latılır: " ikinci Sultan Gıyaseddin Mesud 1 284 yılında Os
man Bey' e Söğüt'ü temlik ettiğine dair ferman gönderdi. Karaman'da Osman Bey' e "Nasr'üddin Ebul'nasr Osman 
Şah" deniyordu. Bu suretle Söğüt bir beğlik ve Osman Bey şah oldu. 1 289 yılında ise ikinci Sultan Gıyasettin Mesud, 
Osman Bey' e tuğ, ok, bir sa ncak, tablahane (musiki takımı), bir altın kılıç, gümüş takımlı bir at,  silah ve para ile be
raber bir ferman gönderdi. Fermanda Osman Bey' e Eskişehir'in de verildiği, kendisi Bey tayin edildiği ve vergiden mu
af olduğu yazılı idi ." 
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Osman Bey'in çevresinde beliren bu sev
gi halkaları, Anadolu 'nun başka eyaler
lerinde egemenliklerini sürdüren öteki 
Türk beylerinin kıskançlıklarını çekme
ye başladı. Ancak, Osman Bey bu tür çe
kişmelerden yılacak biri değildi .  Onu 
kimse yolundan çeviremedi. Yavaş yavaş, 
fakat sürekli bir biçimde ilerlemesini sür
dürdü . Karahisar'dan sonra tahta kaşık
lar ve tarak üretimiyle ünlü olan Tarak
lı kentine, oradan da, kadın el işleri için 
iğne yapımında ünlü olan iki dağ arası
na sıkışmış Modren'e15 uzandı. Ulu
dağ'ı çepeçevre sarışından duyulan kor
kular çoktan Bursa'ya u laşmıştı. 
Başkenti Karahisar'a, seferden yanında 
getirdiği bol ganimet ve kazandığı büyük 
bir şöhretle döndü. B ilecik'in yönetimi
ni bir komutanına bırakmıştı. Ne var ki, 
bu komutan Türk olmasına rağmen Os
man Bey' e ihanet etti. Bu hain komutan, 
tekfurlardan birinin kızı olan Holofira ile 
yapılacak düğününe Osman Bey'i de da
vet etmiş, düğün sırasında kuracağı tu
zakla onu öldürmeyi tasarlamıştı. Ancak 
Osman Bey, kendisine kurulan bu tuza
ğı B izanslı dostu Mihal 'den öğrenmişti. 
Bununla birlikte tuzaktan haberi yokmuş 
gibi davranarak adamlarıyla birlikte dü
ğüne gitti ve onları kazdıkları kuyuya dü
şürüp, bir savaş hilesiyle Bilecik'i tekrar 
kendisine bağladı. Hain komutanı öl
dürttü. Gelin adayı Holofira'yı da yanı
na alıp kendi kalesine götürdü. Ve bu sa
vaşta büyük yararlık gösteren on sekiz 

15 Geyve i lçesi. Taraklı Bucağı da Geyve ilçesi'ne bağlıdır. 

yaşındaki oğlu Orhan'a, on üç yaşında
ki Holofira'yı adını Nilüfer yapıp eş ola
rak verd i. 
Sonra ordusunun başına geçip Nilü
fer'in babasının bulunduğu Yarhisar'a git
ti. Yarhisar ile birlikte, Frigya'nın16 dağ
lık bölgelerinden önemli bir bölümünü 
daha topraklarına kattı. Osman Bey'in 
bağlı olduğu sonuncu Selçuklu Sultan'ı 
I I I .  Alaaddin' in ölümü üzerine Osman 
Bey başsız kalmıştı. Anadolu'daki öteki 
Türk beylerinden daha üstün bir konu
ma u laşan Osman Bey' in önünde Ulu
dağ'a kadar düşman bulunmuyordu. 
Egemen olduğu toprakları kendi adına 
yönetmeye ve paralaca kendi tuğrasını 
bastırmaya başladı. O zamana kadar, cu
ma hutbelerinde Selçuklu Sultanı III. Ala
addin'in adı okunurken, artık hutbeler 
Osman Bey adına okunınaya başlandı. 
İlerliyor, arkasında kalan toprakların yö
netimini kardeşlerine ve çok güvendiği 
komutaniarına bırakıyordu. Karahisar'ın 
yönetimini ise, annesi Mal Harun'un 
gözetiminde oğlu Orhan Bey' e emanet et
ti. Kendisiyse, yanında en yiğit savaşçı
larıyla Uludağ'a ve Uludağ'ın ilerisinde 
Marmara Denizi'ne açılan geniş ve verim
li ovalara doğru ilerlemeye başladı. 

İznik Ku§atılıyor 
Bizanslılar, kendilerini çevreleyen Türk 
beylerinden yalnız Osman Bey'in adını bi
liyordu. Kuran "Adlar, gökten inerler ve 

16 Frigya: (Yunanca Phrygia) Anadolu'nun geniş bir bölümünün yaklaşık i .ö .  1 000 yıllarından kalma adı. Bölgenin 
sınırları çeşitli dönemlerde değişiklik göstermiştir. Frigya bölgesini meydana getiren asıl alan bugünkü Sakarya Irma
ğı ile Büyük Menderes ırmağı'nın yukarı bölümleri arasında kalan yerdir. Yarhisar, Bilecik'in merkez bucaklarından bi
ri olduğuna göre, burada "Frigya'nın dağlık bölgeleri" diye anılan yer, Sakarya ırmağı'nın çevreleridir. 
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geleceğin peygamberlerini tayin ederler," 
demiştir. Osman (Otman) kemik kıran 
demektir. 1 7  Osman Bey, gençliğinde kar
şılaştığı hakaretİn anısıyla Köprühisar 
kentine doğru yürüdü. Bu kalenin tekfu
ru eskiden dere kenarında, incir ağaçla
rı altında bir eğlence düzenlemiş ve tam 
yemeğİn ortasında birden elini uzatarak, 
o zamanlar henüz tanınmayan Osman 
Bey' e öptürmek istemişti. Osman Bey bu 
eli öpmüş, fakat acısı içinde yer etmişti. 
Ne pahasına olursa olsun bu hakaretİn 
öcünü almak istiyordu .  Hırs aklını o ka
dar başından almıştı ki, bu seferi yapmak 
için topladığı savaş kurulunda bulunan ve 
Osmanlıların çok saygı gösterdikleri, yüz 
yaşındaki amcası Dündar Bey' e kendisi
ne ılımlı olmasını öğütledi d iye, yayıyla 
vurdu. Yaşlı adam, yeğeninin darbesinden 
kurtulamadı ve öldü .  
Osman, hiddetinin neye mal  olduğunu 
anlayınca çok üzüldü, fakat düşüncesi
ni değiştirmedi. Köprühisar, Türk ordu
suna-dayanarnadı ve düştü. O bölgede
ki bütün kentler ve kaleler. Osman 
Bey'in egemenliğini kabul etti. Eline ge
çirdiği kalelerden güç alarak, Nikaia18 Ka
lesi'nin çevresinde bir kale yaptırdı. 
Amacı İznik'i kuşatma altına almaktı. 
Böylece kendi kalesinin yüksek duvar
ları altında, İznik kentini savunan Bizans 
imparatorunun muhafızlarıyla sık sık 
çatışmak olanağını buluyordu. Ölülerle 
dolan ova artık önünde açılıyordu. Savaş 

sırasında ölen yeğenierinden biri için bir 
türbe yaptırd ı . Bugün bile Türkler, bi
linmeyen bir geleneğin etkisiyle atları
nı buralarda otlatarak, atalarının kanıy
la sulanan topraklarda yetişen otlardan 
atları için şifa umarlar. 
Yüksek ve kalın surlarla çevrili olan İz
nik, bir taşkın sonunda ortaya çıkan bir 
adayı andırır, Bursa 'ya karşı yapılan 
ikinci bir savaş ile Uludağ'dan akan bir 
ırmağın her iki kıyısı da Osman Bey'in 
eline geçti. Osman Bey, savaşçılarının ve 
sürülerinin hiçbir zaman ırmağın yatağın
dan geçmeyeceğine dair söz vermişti. 
Ancak askerleri ırmağın ağzını aşarak kar
şı kıyıya ayak basrılar. Böylece tekfura 
vermiş olduğu sözü de tuttu, istediği top
rağı da işgal etti. 
B izanslılar, daha önce Lariniere yaptık
ları gibi, Türklere de topraklarını parça 
parça terk ediyorlardı. Onlar İstanbul'a 
çekildikçe, Osman Bey ilerliyordu.  Ye
nişehir'e yerleştikten sonra, Uludağ'ın 
eteklerinde imparatorluk kenti Bursa'yı 
izliyordu. Yakın arkadaşlarından birinin 
oğlu Kara Ali, ertesi yıl şirin küçük bir 
Rum adası olan Kalolimni'yi 19 fethetti . 
Bu şirin ada hafif meyil l i, yemyeşil ot
laklarla kaplı eteklerinde ve dar kıyıla
rında verimli toprakları olan sevimli bir 
dağdan ibaretti. Sanki Asya'yı Avru
pa'ya bağlayan bir köprüydü. Osman Bey 
bu başarısından dolayı Kara Ali 'ye ada
nın en güzel kızını verdi. 

1 7  Alphonse de Lamartine Arapça bir kelime olan Osman'ın "kemik kıran" anlamına geldiğini hangi sözlükten bul
duğunu yazmamıştır. Ancak Osman kelimesi. Dr. Zenker'in hazırladığı sözlükte "Usum" kelimesinin çağulu olduğu 
belirtilerek anlamı şöyle açıklanmıştır: "Toy kuşunun yavrusu. Yılanın, canavarın yavrusu." 

18 iznik. 

19 imralı Adası'nın eski adıdır. Bu ada Osman Bey zamanında değil. Orhan Bey döneminde fethedilmiştir. 
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Osmanl ılara komşu olan öteki büyük 
Türk beylikleri, özell ikle Germiyan, 
Kastamonu, Menteşe ve Karaman bey
likleri, Bizanslılara karada ve denizde bü
yük kayıplar verdiriyordu. Toroslar'ın 
bütün geçitleri ele geçiriliyor, Lidya 
bölgesi işgal ediliyor, Efes'e giriliyordu. 
Tekfurlar kendilerini, ancak düşmania
rına dostluk eli uzatarak koruyabiliyor
Jardı .  Hatta o günlerde Bizans İmpara
toru Andronikos bile kız kardeşi Maria 'yı 
öteki Türkleri ve özellikle Osman Bey' i 
durduracağına söz veren Türk beyi 01-
cayto'ya eş olarak veriyordu. 
Eşinin gücünden fazlasıyla gurur duyan 
Maria, düğün alayıyla beraber İnegöl'e 
kadar ilerledi ve Osman Bey'den kendi
sine daha güçlü bir Türk beyinin karısı 
olacağı için saygı gösterilmesini istedi .  
Osman Bey bu isteğe başında bulundu
ğu ordusunu Yenişehir'den Karadeniz kı
yılarına kadar ilerietmekle yanıt verdi. 
Oğlu Orhan ve babasının silah arkadaş
larının yardımıyla hem kendisine rakip 
Türk beyl iklerini, hem de Bizans ' ın 
son oyunlarını ezdi, bitird i .  
İstanbul 'un karşısında, Bursa, İznik ve 
İzmit'in dışında kalan bütün Batı Ana
dolu'da egemenliğin i  kurdu. İnşa ettir
diği kalelerle, Uludağ yöresini gözetimi 
altına alıyor ve Bizans'ın başkentinin, ül
kenin bütünüyle olan bağlantısını kesi
yordu. 

Bir Zafer Bir Acı Haber 
Hastalıktan ve savaştan dolayı zamanın
dan önce yaşianan Osman Bey, bunca fe
tih ten sonra, son günlerini barış ve hu
zur içinde geçirmek üzere Yenişehir'e çe-
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kildi. Uzun zamandır çektiği gut hasta
lığı, Türklerin hiçbir zaman vazgeçerne
d İğİ ata binmesine engel oluyordu. Yö
netimi oğlu Orhan Bey'e bıraktı. 
Her zaman özgür düşüncelere sahip 
olan Orhan' ın en büyük isteği Bursa 'yı 
fethetmekti. Uludağ'a adım adım tırma
nan Orhan Bey sonra bu başkent üzeri
ne bir çığ gibi düştü. Ordugahını Kay
nakbaşı 'nda kurdu. Orada, dağdan akan 
sular birleşiyor ve kenti besleyen geniş 
bir akarsu oluyordu. 
Bursa'yı cesur bir komutan tarafından 
yönerilen bir Bizans kuvveti koruyordu. 
Kentin direnmesi olasıydı. Ancak bu, bir 
çöküşün geciktirilmesinden başka so
nuç vermeyecekti. Ve böyle bir sonuç 
kent halkı için çok daha kötü olacaktı. 
Kaçını lmaz acı sonucu hisseden İmpa
rator Andronikos, gücünün Türklerle 
açık arazide savaşarak kuşatmayı kırma
ya yetmeyeceğini de biliyord u. İşte 
bu yüzden Bizans imparatoru, Bursa ko
mutanına Orhan Bey ile anlaşma yap
masını emretti. Rum komutan, Orhan 
Bey ile yılda üç yüz bin duka altını öde
mek koşuluyla anlaştı. Üç yüz yıl sürey
le ödenecek olan vergi karşı lığında, 
Bursa halkının ve Rum askerlerinin 
mallarıyla birlikte Gemlik'e çekilmele
rine izin verildi. Orhan Bey, kan dökül
meden Bizansltiarın eski, Osmanlıların 
yeni  başkentine girdi .  Ocaklarından 
sonsuza kadar ayrılmak yerine Türkle
rin egemenliğini kabul eden bir bölüm 
Rum halkın canına, mal varlığına ve di
nine dokunmadı. 
Yenişehir'e yeni  zaferin müjdesini gö
türmek üzere bir haberci Bursa'dan 
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yola çıkarken, aynı anda Yenişehir'den 
gelen başka bir haberci de Orhan Bey' e 
babasının ölmek üzere olduğunu bildi
riyordu .  Zafere sevinmek yerine, çok 
saygı duyduğu babasının ölmek üzere 
olmas ına son derece üzü len Orhan 
Bey, ordusunun komu tas ın ı  M ihal  
Bey' e bırakarak, babasının son nefesin
de yanında olmak ve hayır duasına ye
tişmek üzere hemen Yenişehir'e doğ
ru yola çıktı. 
Osman Bey'in yaşamdan pişmanlık du
yacağı ya da is teyeceği hiçbir şey kalma
mıştı. Sevgili eşi Mal Harun ondan ön
ce ölmüştü. Osman Bey'in de ona öte
ki dünyada kavuşmaktan başka bir iste
ği yoktu. 
Öğütlerin kaynağı, İslamiyetİn ve poli
tikanın yetkili kişilerinden biri olan de
ğerli bilgin, kayınbabası Şeyh Edebalİ de 
yüz on yaşında yaşama gözlerini yum
muştu. Sonunda, kahraman olduğu ka
dar büyüklerine saygılı olan oğlu Orhan 
Bey Bursa'yı alarak, bundan böyle yenil
mez bir güce kavuşacak Osmanlılara bir 
başkent armağan etmişti. Osman Bey, 
yaşamlarıyla beraber görevleri de biten 
insanların huzuru içindeydi .  Yaşamdan 
ve ölümden şikayetçi değildi. Yere seri
l i keçe yatağının çevresine çocuklarını, 
komutanlarını, danışmanlarını topladı ve 
halefi Orhan Bey'e hitaben henüz gücü
nü kaybetmemiş olan bir sesle, Osman
lılar tarafından yüzyıllar boyu u nuculma
yan bir konuşma yaptı. 

Osman Bey'in Öğüdü 
Tarihçi Hoca Sadeddin Efendi, 20 Do
ğulu yazariara özgü bir dil zenginliğiyle 
gelecek nesil lere, ölen babanın oğlu
na söylediği bu son sözleri şöyle aktar
mıştır: 
"Ruhumu ferahlatan sen, kederlenme! 
Beni, herkes gibi şu kötülüklerle dolu 
dünyada ilk nefes alışımızdan beri pen
çesi altında tutan yazgımın ellerinde can 
çekişirken görüyorsun. Ben gerçek ya
şamı düşünüyorum. Geleceğin mutlu
lukla, zaferle, şanla dolu olsun .  Senden 
ayrılmaya hazırlandığım şu sıralarda gö
zü m arkada kalmıyor. Çünkü seni yeri
me bırakıyorum. Şimdi son öğütlerime 
kulak ver. 
Bütün kaygılar senden uzak olsun. Se
ni çevreleyen kutlulukla, asla zorba ol
ma. Bakışlarını zalimlikten kaçır. Adale
ti geliştir ve onu yeryüzüne süs yap. Be
denimden ayrılacak ruhumu, kazanaca
ğın zaferlerle sürekli mutlu kıl. Dünya
yı fethettiğin zaman da kılıcını kullana
rak dinimizi yaymaya çalış. 
Hıristiyan krallıklar ile hakka dayanan 
dostluklar kur. B ilginleri her zaman 
onurlandır, böylece ilahi adaleti sağ
lamlaştırırsın. Nerede olursa olsun, bir 
adamın bilgin olduğunu duyarsan, onu 
servete boğ, onu yükselt ve ondan yar
dımlarını esirgeme. 
Orduların ve serverin seni hiçbir zaman 
gururlu yapmasın. Çevrende sürekli ya
salarla aydınlanmış kişiler bulunsun. 

20 Osmanlı şeyhülislamı ve  tarihçisi ( 1 537-1 599). Yavuz Su ltan Selim'in nedimi Hasan Can'ın oğ lu .  Şöhreti tarihçili
ğinden ve "Hoca Tarihi" diye anılan Ttic-üt Tevarih adlı eserinden gelir. Bu eserinde Osmanlı Devleti'nin başlang ıcın
dan ll. Selim dönemine kadar olan olayları yazdı. 
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Yasanın ülkeleri ayakta tutan tek temel 
olduğuna inanarak, onu darbelerden 
koru. liahi yasalar bizim tek amacımız ol
malıdır. Attığımız her adımda Tanrı'ya 
biraz daha yaklaşalım. 
Boş girişimlerle, verimsiz kavgalada za
manını boşa harcama. Çünkü yanlış tut
kular, dünya imparatorluğunun sonu 
olur. Bana gelince, ben inanç gücünü 
yaymak için çalıştım. Sen benim istek
lerimi tamamlayacaksın. 
Bulunacağın mevki, senin herkese kar
şı eli açık bir büyük önder olarak davran
ınanı gerektiriyor. Halkına karşı pek çok 
görevin var; ona karşı iyilik ve bağışla
mayla davranırsan hanlık unvanına layık 
olursun. 
Durmadan, halkıma karşı nasıl iyilik ya
pacağım diye düşüneceksin. Ancak o za
man Tanrı'nın sevgisini kazanırsın." 
Osman Bey'in son sözleri bunlar oldu. 
Oğluna söyleyeceklerini tamamlayın
ca, ruhu sonsuzluğa doğru uçtu gitti. 
Osman Bey'in iki oğlunun da yürekle
rinde derin bir sızı vardı. Göz göze gel
diklerinde Orhan Bey iç çekerek kendi 
kendine konuştu: 
"Ah Osman Bey! E vrene beyler ve 
hanlar verecek olan bunca milleti ken
dine bağlayan sen misin?" 
Osman Bey son nefesini vermeden 
önce oğlundan, yaşamında o kadar öz
lediği Bursa'ya gömülmesini ve buranın 
Osmanlıların başkenti olmasını istedi. 
Orhan Bey ve askerleri, onun son arzu
sunu yerine getirdi. İmamlar ve zafer ar
kadaşlarının arasında Osman Bey'in 
cenazesi Bursa'ya getiri ld i .  Gümüş 
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Kubbe diye anılan yere gömüldü. Tür
besinin bulunduğu yerin duvarına iri ta
ndi, tahta tespih asıldı. Karahisar'daki 
egemenliğini göstermek üzere Sultan 
Alaeddin tarafından gönderilen davul 
mezarının üzerine konuldu. Ancak bir 
yangın Osman Bey'in inancını ve dev
letin egemenliğini gösteren bu iki ulu 
eşyayı yok etti. Kılıcı ve sancağı ise im
paratorluk hazinesinde olduğu gibi ko
runuyor. Osmanlıların kuruluş yılla
rıyla i lgili en büyük araştırınayı yapan 
tarihçi Hammer, bu kılıcı iki sivri uçlu, 
enli bir pala olarak tarif etmiştir. Böy
le iki uçlu ve iki tarafı keskin kılıcı ilk 
kez Hz. Ömer'in kullandığı anlatılır. Os
manoğu lları bu silahı bayrakianna işle
di. Böylece bir ucu ile Asya'yı, diğer ucu 
ile Avrupa'yı tehdit eden bir simge oluş
turdu lar. 

Tarihe Yazılan VicdanAzahı 
Osman Bey'in mirası, bir atlının silahla
rı ve bir çobanın araçlarından başka bir 
şey değildi. Yenişehir'deki evinde en 
ufak bir servet bulunmadı. Kendine 
bağlı topluluklardan aldığı vergiler arka
daşlarına dağıtılmıştı. B ir tahta kaşık, bir 
tuzluk, renkli iplikle işlenmiş uzun bir 
ceket, keten türban, tarla sürmek için bir
kaç çift öküz, koyun sürüsü ve Arap at
ları. İşte bütün serveti bunlardı. Atları 
oğullarına kaldı; Mezopotamya koyun
larından meydana gelen sürüsü impara
torluğa ait mallara dahil edildi. 
Elbisesi de gelenekleri gibi basitti. Ko
yun yününden, kaba bir kaftan giyerdi. 
Kolları geniş olduğu için aşağı doğru sal-
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lanırdı. Bol paçalı pantolon bağdaş kur
masına elverişli biçimde dikilmişti. Da
ralan paçaları ayak bileklerinin üzerin
de bir kordonla bağlanırdı. 
Düzgün ve ova! çehresi, cömert bir 
kanla ve Anadolu'nun güneşiyle es
merleşmişti. Bu yüzden o, Doğu'da er
kek güzelliğinin ifadesi olarak Kara la
kabı ile anılırdı. Gözleri, Orta Asya boz
kırlarının çocuklarının soğuk mavi ren
gini koruyordu. Kaşları ve saçları, Toros 
kargasının kanatları kadar siyahtı. Bacak
ları, çömelmeye alışmış ve at üstünde, kı
sa üzengili eyederden dolayı oturur gi
bi giden ırkiara özgü bir biçimde kısaydı. 
Gövdesi ise aksine uzundu. Uzun kolla
rıyla düşmaniarına daha uzak mesafeden 
kılıç sallayabiliyordu. 
Çobanlardan oluşmuş bir aşiretin başka
nına yaraşır biçimde mantığı basit, fakat 
tarafsız ve hatasızdı. Bütün dehası, yer
yüzünde Tanrı düşüncesini gölgeleye
cek her türlü putperestlik ve hurafeye 
karşıydı. Hz. Muhammed'in yaydığı 
"tek Tanrı" düşüncesiyle, yanlış inanış
ları sil ip süpürrnek istiyordu. Ancak 
ömrünün son zamanlarında Bizanslılar
la olan ilişkileri, peygamberlere özgü ba
sitlikteki düşüncesini bilemiş ve ona fa
tihlerin politikasını öğretmişti. Fetihle
rinde adım adım ilerleyecek, her zafer-

den sonra duracaktı. Osman Bey de ya
vaş yavaş ilerledi, fakat asla geri çekilme
di. İşte bu basiretli davranış, büyük 
devlet kuranların sırrıdır. 
Mal Hatun 'a karşı iyilik, namus, içten
lik, bağlılık ve aşki�; oğullarına karşı şef
katle, arkadaşlarına karşı tatlılıkla, yen
diklerine merhametle dolu olan kalbi, 
yalnızca, bir savaş kararına karşı çıkan 
amcasına vurduğu sopa darbesinin güna
hıyla burkulmuştu. Fakat bu günah da 
yi-ane kalbinin kötülüğünden değil, 
kendisine hakim olamayışından kay
naklanmıştı. Ölümüne kadar vicdan 
azabı çekti. Tarihsel olayları yazanlara 
emir vererek, bu yanlış davranışının 
özellikle tarihe yazılmasını istedi. Böy
lece kendinden sonra gelecek nesillere, 
kızgın davranışların insanı akraba kati
li bile yapabileceğini göstermek istedi. 
Amacı vicdan aza bı çektiğini herkese du
yurarak, insanları davranışiarına dikkat 
etmeleri için uyarmaktı. 
Damarlarında büyük bir şiddet akıyor
du. Fakat buna rağmen, halkına iyilik
le, düşmanına acımayla yaklaştı. Bu ne
denle kendisine Şefkatli Osman denil
di. Halk, padişahların tahta geçme tören
leri sırasında, "yeni hükümdar bütün er
demlerin yanı sıra, Osman Bey'in şefka
tini de alsın" diye dua ederdi. 
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YUNUS EMRE'DEN BİR iLAHİ 

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanarım dünü günü 
Bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevinirim 
Ne yokluğa yerinirim 
Aşkın ile avunurum 
Bana seni gerek seni 

Aşkın aşıklar öldürür 
Aşk denizine daldım 
Tecelli ile doldurur 
Bana seni gerek seni 

Aşkın şarabından içem 
Mecnun olup dağa düşem 
Sensin dünü gün endişem 
Bana seni gerek seni 

Sfıfilere sohbet gerek 
Ahilere ahret gerek 
Mecnunlara Leyla gerek 
Bana seni gerek seni 

Eğer beni öldüreler 
Külüm göğe savuralar 
Toprağım anda çağıra 
Bana seni gerek seni 

Yunus'durur benim adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni 

lhan Başgöz, Yunus Enıre, i ndiana Üniversitesi Yayınları, Ekim 199( 
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2. BOLUM 
ı 

Biri Kahraman, Biri Bilgin 
İki Oğul 
Osman Bey ardında, karakterinin iki 
önemli özelliğini paylaşmış gibi görünen 
iki oğul bırakıyordu. Büyük oğul Orhan 
Bey'de yiğitlik, küçük oğul Alaaddin'de 
bilgelik en belirgin özelliklerdi. Her iki
si de güzel Mal Hatun'un çocuklarıydı. 
Din ve bilimi, dedeleri büyük bilgin Ede
bali'den öğrenmişlerdi. 
Osman Bey'in aynı zamanda en önemli 
komutanlarından olan Orhan Bey, Türk 
savaşçılarının başında, babasının adına ye
ni topraklar, yeni kentler fethederken, 
Alaaddin Yenişehir'de dedesi Edeba
lİ'den hukuk biliminin inceliklerini ve er
demini öğreniyordu. Bu genç bey, küçük 
yaşında bile bir bilgin politikacının olgun
luğuna erişmişti. Birbirine karşı sonsuz 
sevgi ve şefkatle bağlı olan iki kardeşten 
hiçbiri diğerini kıskanmazdı. Orhan Bey, 
Alaaddin Bey'in yeteneklerine karşı de
rin bir saygı gösterirken, Alaaddi n Bey de 
ağabeyi Orhan Bey'in fetihleriyle övünü
yordu. 

Orhan Bey, Osman Bey'in kendisine bı
raktığı beyliği kabul etmeden önce kar
deşine devleti paylaşmayı önerdi. Fakat 
Alaaddi n Bey, hem Orhan ' ın yaş bakı
mından büyüklüğünü, hem de babasının 
isteklerini ileri sürerek, devletin payla
şılmasına kesinlikle karşı çıktı. Böylece, 
ülkenin ya da yetkilerin paylaşılması so
nucu devletin parçalanmasına neden 
olunabileceği gerçeğine de milletinin 
dikkatini çekmiş oldu. Hatta babasından 
kalan koyun sürüsünü, kendine ait özel 
miras olmasına rağmen kabul etmedi. 
Mülk olarak kabul ettiği tek yer, Ulu
dağ' ın eteklerinde Kete vadisinde, Fa
tur adlı köy oldu .  O yöre ormanla kaplı 
olduğu ndan, bugün bile "Yaprak Deni
zi" adıyla bilinir. Orhan Bey kardeşine, 
"Mademki sana kalan koyunları, boğa
ları ve atları almak istemiyorsun, o hal
de gel benim vezirim ol ! "  dedi. 
Alaaddin Bey, bu içten ısrar karşısında 
yıımuşadı ve kardeşinin devlet işlerini ör
gütlemesinde ve yönetmesinde ona yar
dımcı olmaya başladı. İleride, onun dev
leti nasıl kolayca ve hoşgörülü biçimde 
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yönettiğini göreceğiz. Orhan Bey, baba
sının cenazesini toprağa verir vermez ili
kesinin sınırlarını genişletmek üzere 
çalışmalara başladı. 
Komutanları, genç beylerinin çağrısı 
üzerine Yenişehir'den, Bursa yörelerin
den, Yapraklar Denizi'nin serin ve karan
lık geçitlerinden askerleriyle ortaya çı
karak, Gemlik Körfezi'ni çevirmeye ve 
Mudanya dağlarının arkasından itibaren, 
Marmara ile Karadeniz arasında kalan ya
rımada üzerindeki kasaba ve kentleri bi
rer birer ele geçirmeye başladılar. 
E rtuğrul  Gazi 1 28 1  'de öldüğü zaman, 
Osman Bey'e bıraktığı toprakların yü
zölçümil yaklaşık dört bin sekiz yüz ki
lome trekareydi .  Bu topraklar B i le
cik' in Söğüt ve Bozüyük ilçele rini, 
Kütahya'nın Domaniç ilçesini, Eskişe
hir'in Yanınca bucağını, yani Porsuk ile 

Sakarya ırmakları arasındaki bölümü 
kapsıyor ve Eskişehir hariç bu kentin 
d ış yerleşim bölgelerine ulaşıyordu.  
1324'te Osman Bey'in bıraktığı toprak
lar ise on altı b in kilometrekareyi bul
muştu. 1 291  'de Karahisar alınarak sınır 
Porsuk ırmağı ' na dayandı .  B i lecik, 
Yarhisar ve İnegöl 1 299'da fethedildi. 
Yenişehir 1301 'de, Koyunhisar 1302'de 
alındı. 1308'de Lefke (Osmaneli), Göl
pazarı, Yenipazar, Geyve, Taraklı, Ak
yazı ve Hendek Osmanlı topraklarına 
katıldı. Böylece Sakarya ırmağı ' nın  
bütün doğu kıyıları Osmanlıların eline 
geçti. 1 3 1 3 ' te inegöl 'ün Kuzeybatı
sındaki Akhisar, 1 32 1  'de Mudanya fet
hedilerek Gemlik Körfezi'nin güney kı
yıları, Kestel de dahil Bursa 'nın dış 

.
yer

leşim bölgeleri devletin sınırları içine 
girdi. 

ı 
Ad.ap.u.ao :�·--

r� 
Sapıuıca C610. : 0 Ak:yıan 

..s;[! /  

Osman Bey 'in ölümünden sonra Osmanlı Dcdcti. 
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En ünlü komutanlarından biri Konuralp, 
öteki de Akçakoca idi. Her ikisi de, Os
man Bey'in yanında yetişmiş, savaşlar
da pişmişlerdi. Üsküdar, İstanbul'un 
Asya yakasındaki bir kasabasıydı. Üskü
dar'a yürüyerek iki saatlik uzaklıkta 
olan Samandra'ya iki komutan birlikte 
bir baskın düzenledi. Bizans kale komu
tanı, öncü çatışması sırasında ölen oğlu
nun cenazesini çıkarmak için kale kapı
larını açtırdı. Bunu fırsat bilen Türk akın
cıları içeriye daldı. Kısa süren bir çatış
madan sonra kaleyi ele geçirdiler. Bütün 
o bölge işte o iki ünlü komutan sayesin
de Orhan Bey'in egemenliği altına gir
di. Bölgeyi fetheden Türk komutanla
rının adlarından esinlenilerek yarımada
ya "Kocaeli" ve Batı Karadeniz kıyısm
daki bölgeye "Konrapa" adı verildi. Bu
gün Düzce'nin bir bucağının adı da 
Konuralp'tir. 
Aydos1 Kalesi ise, Orhan Bey'in silah ar
kadaşlarından genç Abdurrahman'ın aş
kı sayesinde ele geçirildi. Aydos tekfo
runun kızı, kale duvarlarının önünde Ab
durrahman 'ı görünce, yakışıkitiığı karşı
sında ona tutulmuştu. Her gece düşün
de Abdurrahman 'ı görüyordu. Duyduğu 
ateşli istek, onun aklını başından almış, 
sırf sevgilisiyle buloşabilmek için kale
nin gizli geçidini Abdurrahman'a haber 
vermişti. Kuşatma sırasında, Abdurrah
man 'a taşa sarılı bir kağıt attı. Kağıtta, ka
le duvarlarının altındaki gizli geçidin ye
ri gösteriliyordu.  Kızcağız bunun bir 
vatan hainliği olduğunun  farkında bile 
değildi. Genç Osmanlı yiğidi bu fırsatı 
değerlendirdi. Yanına en seçme adam-

larından birkaçını alarak, gece karanlığın
da gizlice kaleye girdi. Dışarda Abdur
rahman'ın işareti ni bekleyen ordu,  açı
lan kale kapılarından içeri süzüldü ve 
böylece Osmanlılar kolaylıkla Aydos 
Kalesi'ni fethettiler. Abdurrahman genç 
kızı Orhan Bey'e götürdü. Orhan Bey kı
zı Abdurrahman'a eş olarak verdi. Yakı
şıklılığıyla ileride ün yapacak bir oğul
ları oldu. Adını "Kara Abdurrahman" 
koydukları bu yiğit, ileride Bizans anne
lerinin ve çocuklarının korkulu rüyası 
olacaktı. 

Alaaddin Bey Ülkeyi 
Örgütlüyor 

. 

Orhan Bey'in yönetiminde, Osmanlı 
Türkleri kısa zaman zarfında İzmit 
Körfezi 'nden İstanbul kapılarına kadar 
bütün kasaba ve köyleri birer birer ele 
geçirdiler. Çatışmalar sırasında öldür
dükleri düşmanlarının kel lerinden pi
ramit biçiminde tepecikler oluşturuyor
lardı. Bunu ölümden sonra da öç alma
yı sürdürecekler ini  an latmak iç in  
yapıyorlardı. B iz  de, bu kelle yığınların
dan oluşmuş zafer anıtlarının yanından 
geçerken, bozkır rüzgarlarının kafatas
larının boşluklarında ıslık çaldığın ı bü
tün dehşetiyle, kendi kulaklarımızla işit
miştik. 
Bizans'ın deniz üssü olan İzmit'te, kör
fezde güven içinde demirlemiş olan ge
miler, gerektiğinde iki yaka arasındaki 
ulaşımı da sağlıyordu. Bu önemli üs de 
kısa süre içinde Orhan Bey'in eline 
geçti. 

1 istanbul'un Kartal ilçe merkezinin kuzeyinde. Samandıra'nın güneydoğusunda kalan eski bir kale. 
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Ağabeyi Orhan Bey yeni topraklar fet
hedip ülkesini büyütürken, kardeşi Ala
addin Bey de gösterişsiz bir biçimde Ba
tı Anadolu'da temelleri atılmakta olan 
imparatorluğu örgütlüyordu .  Önce hü
kümdarla ilgili yasalar hazırlayan Alaad
din. Orduyu, parayı, hükümdarıo elbise
sini belirli kurallara bağlayıp düzenledi. 
Hükümdar, Arapça bir unvan olan 
"emir" adını almıştı. Sultan ismi, pek ya
kın tarihe kadar başka sultana bağl ı 
olan beylere daha görkemli geliyordu. 
Para üzerine Orhan Bey'in tuğrası basıl
dı .  Artık cuma hutbeleri Orhan Bey 
adına okunuyordu.  E lbisesi yine ço
banların ve Türk atlılarınınki gibi kalmış
tı. O dönemde Türkler, başlarına kırmı
zı keçeden bir külah giyiyorlardı. Aynı 
külah şimdi Sultan Mahmud'un yenileş
tirdiği Osmanlı Ordusu'nun askerlerinin 
başında da kullanılıyor. Savaşçılar, keçe 
külahın çevresine Hindistan dokuması 
beyaz şal sarıyorlardı. Bu şal, hem kafa
Ianna gelen kılıç darbelerinin etkisini yu
muşatıyor, hem de onları Anadolu'nun 
kavurucu güneşinden koruyordu. Önce 
emirler, sonra sultanlar, başlarına altın iş
lemeli türhanlar sarıyor, bunların biçimi
ni kimileri kat kat dalayarak İran sihir
bazlarınınkine benzetiyorlar, kimileri 
de alınlarının üstüne düz bir biçimde sa
rıp Arap çobanlarının başlıklarını  örnek 
al ıyorlardı. 
O zamanlar her Osmanlı savaşçıydı. 
Aşiret, sefer durumunda olan ordudan 
ibaretti. Artık devletin gücünün göster
gesi olmak üzere sürekli ordu bulunuyor
du. Süvariler, silah ve at bakımından zen
gin olan Türklerden, piyade ise yine var-
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lıklı halktan oluşturuluyordu. Her piya
denin, çeyrek dirhem günlük ödeneği 
vardı. Savaşlarda deneyim kazanmış ko
mutanların buyruğunda onar, yüzer, bi
ner kişilik birlikler oluşturuluyordu.  
Ancak bu yeni birlikler, bağımsız hare
ket etmeye alışmış olan askerlerin kişi
sel cesaretlerini zayıflanyar ve buyruk al
tında olmak, onların heyecan ve kahra
maniıkiarını azaltıyordu. 
Alaaddin ve Orhan beyler, önceleri, çe
kidüzen vermek istedikleri ordularının 
savaş tutkusundan uzaklaşacakları kor
kusuna kapıld ılar. Bu kaygılardan dola
yı bazı çareler düşünüldü. Bi lgin Ede
bali'nin kayınbiraderi Çandarlı da bu ko
nuda toplanan divana çağırıldı. Ondan, 
Osmanlıların kahramanlık ve cengaver
liklerinin körlenmemesi ve yeniden 
canlandırılması konusunda düşünceleri 
soruldu. Çandarlı divan üyelerine, eski 
Mısır ve İran'da uygulanan yöntemi an
lattı. Oralarda yalnız yabancılardan bir as
ker sınıfı oluşturuluyordu. Bu  derleme 
ordu, hem düşmana ve hem de iç ayak
lanmalara karşı kullanılıyordu.  Çandar
lı, Orhan ve Alaaddin beylere böyle bir 
sınıf oluşturmalarını öğütledi. Yeni ordu
nun erleri, yine kuruluş günlerindeki es
ki cesur savaşçıların kamutasında olacak
tı. Uygulama başlatıldı. 
Önceleri Avrupa yakasına ve Adalar'a ya
pılan baskınlarda, pek çok çocuk ve 
genç, Rum ailelerden alınıyor ve savaş 
ganimeti olarak Türk topraklarına geti
riliyordu. Kızlar ya tutsak olarak satılıyor 
ya da Müslümanlaştırılıp kendilerine eş 
yapılıyordu. Erkek çocukları ise, Türk
lerin yanında çoban oluyor ya da onların 
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ayak işlerine bakıyorlard ı .  Bunlar ya 
gördükleri eği timin etkisiyle, ya da 
Müslümanlığa duydukları hayranlıkla, 
belki de wrlama sonucu İslam dinine ge
çiyorlardı .  Müslüman olanlar Hıristi
yanların nefretini üzerlerine çektikleri 
için, yeni efendilerinin dinine aşırı bir 
tutkunlukla bağlanıyorlardı. lsa'nın hay
ranları bu kadar kindar bir düşman gör
memişti. Çekilip alındıkları kentlerde ai
lesiz, yurtlarından uzak ve dinlerinden 
ayrı kalanlar, zaman içinde Hz. Muham
med 'den başka hiçbir şeyi tanımaz ha
le geliyorlardı .  Bunlar, asker olma karşı
lığında özgürlüklerine kavuşan ve bey
lere bağlı olan yeni Osmanlılar sayılıyor
lardı. Böylece bu kişilerden kurulan 
yeni  bir ordu ortaya çıkıy�rdu. 
Bağdat'taki halifenin bir zamanlar İsia
rniyeti seçmiş Türklerden ordu kurma
sı gibi, Çandarlı tarafından öne sürülen 
tasarı, Alaaddin ve Orhan beylere çeki
ci geldi. Şöyle düşündüler: 
"Kuran da böyle der. Her doğan çocuk, 
doğuştan İs lam inancına meyleden gi
zemli  bir öze l l ik taşır. Bu yabancı 
gençler, can ve özgürlüklerini bağışla
yan hükümdara ve Osmanlılara kendi
lerini borç lu hissedeceklerd ir. Kendi
lerine bağışlanan canlarının, özgürlük
lerinin, onurlarının, rütbelerinin hak
kını ödemek için canla başla çalışacak
lardır. Böylece, yabancı gençlerden 
kurulu ordu on bin lerce H ıristiyan ço
cuğa, artık kendilerini koruyamayan bir 
d inden çıkmaları ve onları yücelte
cek, ödü llendirip koruyacak olan yeni 
inancı seçmeleri bakımından güzel bir 
örnek olacaktır." 

Hemen yeniçeri adı altında bir yeni ör
güt kuruldu. 

Hacı Bektaş 'ın Hayır Duası 
Hemen Orhan Bey'in çevresinde, Müs
lümanlığı kabul etmiş gençlerden küçük 
bir birlik toplandı. Orhan Bey bunları, 
Osmanlıların savaş ruhu olan dine ada
mak istiyordu. Ulu bi lgin lerden Hacı 
Bektaş adlı biri, Arnasya dolaylarında Su
luca kasabasında yaşıyordu .  Orhan Bey, 
yeni askerlerini bilginin yanına götürdü. 
Ondan, dinin bu yeni çocuklarına sancak, 
ad ve hayır vermesin i diledi. Ulu bilgin 
kuru lan yeni örgütün inançsıziarı hata
larından ayıracağını anlayınca, yerin
den doğruldu. 
Hacı Bektaş, Hazreti Muhammed 'in 
Tanrı'sına sayısız inanmış kişiler kazan
dırı lacağını sezmişti. Bu yeni  beyin 
genç askerlerinden birine yaklaştı. E li
ni genç askerin başına koydu. Dua etme
ye başladı. Böylece bu genç askerin ki
şi liğinde bütün birliği kutsa llaştırd ı. 
Dua sırasında bilgin Hacı Bektaş'ın kaf
tanının yeni askerin ensesine düştü. 
Hacı Bektaş duasını bitirdikten sonra Or
han Bey'e dönerek şunları söyledi: 
"Bugün kurulan bu ordunun askerleri
nin yüzleri gün gibi ak ve aydınlık, kol
ları ağır ve güçlü, kılıçları keskin, okia
rı delici olacaktır. Ordu savaşa giderken 
başarılada dolu, dönüşünde üstün olacak
tır. Haydi aslanlarım, yolun uz açık ve ay
dın olsun ! "  
Yeniçeriler, Hacı Bektaş'ın boş yeninin 
garip duruşunu, omuzdan aşağı sarkma
sını, savaş başlıklarının yeni biçimini be-
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lirleyen doğaüstü bir rasiantı saydılar. 
Bundan böyle, beyaz keçe külahiacının 
üzerine, başlarının arkasından sarkan bir 
kumaş parçası eklediler. Sorguç takıla
cak yere de, kendilerini öteki gönüllü ve 
maaşsız birliklerden ayırmak amacıyla, 
tahta bir kaşık oturttular. Bu tahta kaşık, 
bey tarafından beslendikleri ve maaş al
dıkları anlamına geliyordu, özel birlikle
rinin ve bütün rütbelerinin adları, maaş
lı asker olduklarını belirtecek biçimde 
veriliyordu. Komutan düzeyindekiler 
Çorbacı,2 Subaşı3 gibi adlar alıyorlardı. 
Yün üzerine yeniay ve iki uçlu kılıç iş
lenmiş olan yeniçeri sancağından sonra 
en önemli simgeleri, "kazan" dı. Kazan, 
toplanma ve daha sonraları isyan anlamı
nı taşıyordu.  Yeniçerilerin sayısı, Orhan 
Bey'in buyruğunda ancak bin kişi kadar
dı .  Daha sonraları hem sayıca, hem kah
ramaniıkça öteki padişahların buyrukla
rı altında gelişeceklerini göreceğiz.4 
Alaaddin Bey, öteki biriikiere de maaş 
olarak, düşmandan kazandıkları toprağı 
veriyordu. Tırnar bağışlanan bu önder
lerin de ülkeye karşı sorumlulukları 
vardı. Böylece piyade sayısı yirmi bine 
ulaştı. Bunlardan başka, hafif silahlarla 
donatılmış, daha eğitimsiz biriikiere sa
hip Azaplar oluşturuldu. Yine eğitimli ve 

eğitimsiz atlılar, Sancak-ı Şerifin ve 
beyin korunması işini yürütmekle onur
landırıldılar. Her tırnar sahibi ayrıca, 
savaş zamanlarında silahlı ve donanım
lı birlikler vermek zorundaydı. Daha son
ra, ordunun en önemli gücü olan Akın
cılar geliyordu .  Akıncılar, beyin çağrısı 
üzerine çadırlarını terk ederek, yalnız 
inançlarının sesine göre hareket ediyor
lardı. Aldıkları tek maaş, düşmandan el
de ettikleri ganimet oluyordu.  Bu disip
lin dışı fakat korkulu birliklerin başları
na uzun yıllar, Osman Bey'in silah arka
daşlarından olan Mihaloğullarının nes
li egemen olmuştur. Alaaddin Bey, ordu
da yol gösterici ve haberlerini iletici ola
rak, çavuş adında yeni bir sınıf kurdu. 

Canını Zor Kurtardı 
Artık Alaaddi n ve Orhan beylerin önlerin
deki toprağı fethetmekten başka bir şey 
düşünmeyen ve komşu topluluklarla, an
cak lslamiyetin düşmanı kalmadığı zaman 
barış yapmayı isteyen bir millete sağladık
ları ordunun esasları bunlardı. 
Ordu, örgütlenme işini tamamlamış ve 
Orhan Bey'den sancağını almışken, Ulu
dağ'dan düzlüğe inme isteğiyle, kendi
sini İznik Kalesi'nin surları dibinde bul-

2 Osmanlı askeri örgütünde bölük komutanlığı derecesinde bir rütbe. Acemi oğlanlar i le yeniçeri bölükleri komu
taniarına verilen unvan. 
3 Osmanlılarda ilk dönemlerde ulufe alır, güvenlikten sorumlu tutulur ve askere komuta ederlerdi. Gündüzleri kol ge
zer, çarşı pazarı denetlerdi. Örgütte kadıdan sonra gelirdi. Daha sonra Acemi ocaklarında küçük rütbeli subaylara ve 
kapıkulu süvarileri arasında sefer zamanında inzibat işleriyle, barış sırasında vergi toplamak için seçilen görevliye de 
"subaşı" denirdi. 
4 Yeniçeri Ocağı'nın hangi tarihte kurulduğu kesin belli değildir. Orhan Gazi zamanında oğlu Süleyman Bey'in savaş 
tutsaklarını kısa bir eğitimden sonra sürekli asker olarak kullandığı ve Lamartine'in burada anlattıkları söylentiler ara
sındadır. Hacı Bektaş Veli'nin doğum ve ölüm tarihleri ( 1 209/ 1 2 1 0- 1 270/ 1 2 7 1 )  dikkate alınacak olursa anlatılan ola
yın Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu kabul edilen Bektaşi tarikatının başka bir döneminde geçmiş olabileceği akla gelebilir. 
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du. Bu yeni cüret karşısında iyice kay
gılanan genç Andronikos, nihayet Bizans
lıların cesaretini uyandırmak için hare
kete geçti. Edirne ve İstanbul arasında, 
Trakya'da dağınık duran birliklerini bir 
araya topladı. Sarayının duvarlarına dal
gaları çarpan Boğaziçi'nden geçerek Üs
küdar'a çıktı. Burada ordusunu savaş dü
zenine soktu . İznik üzerine yürüyüşe 
geçti. Sayıca kendisinden az olan Osman
lıları düzlükte yenmek niyetiyle ilerle
di. Ancak, savaş yöntemleri ve manev
raları bakımından Bizanslı komutanlara 
oranla daha deneyimli olan Orhan Bey, 
dağlık bölgelerde, geçitlerde kol gezen 
on bin kişilik bir kuvveti hemen topla
dı. Bu geçitler ve düzgün olmayan ara
zi, Osmanlıların sayı azlığını örtüyor ve 
Andronikos 'un kalabalık, fakat eğitim
siz birliklerine istendiği zaman ve isten
diği yerde saidırma olanağı veriyordu. Bi
zans imparatoru ordularını arazide sak
lanmış olan Osmanlıların üzerine üç 
defa boş yere sürdü. 
Durumları ve cesaretleri onları bu savaş
tan da üstün çıkacaklarına inandırmıştı. 
Bir zaman sonra Osmanlılar, en ileri 
durumdaki Bizans birliklerine, geçitler
den çıkarak, dağlardan inerek baskın 
yaptılar. Andronikos 'un kanatlarını ok
larıyla dağıttılar. Sonra vahşi atlarının sa
yesinde hızla geri çekildiler ve birden 
merkezi kuşattılar. lmparator cesaretle 
dövüşüyordu. Bir ara, generali ve tarih
çisi Kantakuzinus, vücudunu ona siper 
yapınca vuruldu ve öldü. 
Sonunda kalçasından okla yaralanan 
Andronikos, çevresindeki bir avuç asker
le Orhan Bey'in eline düştü. Fakat, or-

rlusundaki yabancı askerlerden Bergama
lı Sebastopolos, üç yüz atiısı ile impara
torun yardımına koştu ve onu kurtarma
yı başardı .  Sebastopolos'un ani saldırı
sıyla bir an geri çekilen Osmanlılar elle
rinden değerli tutsaklarını kaçırdılar. 

İznik Teslim Oldu 
Andronikos'u öldü sanan ordusu, her şe
yini bırakarak deniz yönüne doğru kaç
maya baş ladı. Yaralı olarak sedyede or
dusunun peşinden gelen imparator, ls
tanbul'a haber üstüne haber gönderiyor
du. Andronikos, Üsküdar'a ordusunun 
artıklarını toplamak için gemiler getiril
mesini istiyordu.  lmparator Androni
kos, kan içinde kalan sedyesinin üzerin
de ancak Üsküdar'dan ayrılınıştı ki, Or
han Bey'in öncüleri kıyıya erişti. Bu du
rum Bizansiılan çok utandırdı. Yine im
paratorlarının kornurasında Boğaz'ı ge
çerek, Orhan Bey'le ovada yeniden sa
vaşmak istediler. 
Marmara kıyılarındaki yeni savaş alanı, 
asker ve silah pakımından zaten pek üs
tün olmayan Bizans birlikleri için tam an
lamıyla bozgun oldu. 
Koca Ali tarafından yönetilen üç yüz at
lı, Rum karargahını zorlamaya başladı. 
Onları koyun  sürüsü gibi dağıttı . t ınpa
ratorun çadırına kadar geldi. Altın ko
şumlu, değerli kumaşlarla örtülü tınpa
ratorluk atları Osmanlıların ganimeti 
o ldu .  Korkup acele ettikleri için zama
nında sığınamayan Bizans ordusunun 
önemli bir bölümü, imparatorun yakın
ları ve akrabaları Osmanlıların kılıçları al
tında can verdi. Geri kalanlar apar topar, 
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kayıklara doluşarak kendilerini karşı kı
yıya zor attılar. Bizans İmparatoru And
ronikos, sarayına bir kez daha hakarete 
uğramış ve cesaretini yitirmiş olarak 
dönüyordu. 
Andranİkos yaralarını sardırdı ve sarayı
nın kulelerinde Osmanlı ların lznik'e 
yaptıkları son saldırıların öyküsünü din
ledi. 
İçindekilere terk edilmiş olan İznik Ka
lesi çevresine, Alaaddin Bey'in istihkam
cıları derin bir hendek açtı. Üç yıllık ku
şatma, İznik halkının umudunu ve cesa
retini kırmıştı. Alanı bütün atlılarla dol
duran Orhan Bey, bir tek kenti fether
rnek için, bütün bir halkı seferber etmiş
ti. İznik sonunda, hiç olmazsa halkını 
yağmadan ve tutsaklıktan kurtarmak 
için teslim oldu .  Babasının anısına say
gı d uyarak, Yenişehir yolundan kente gi
ren Orhan Bey' i bütün İznik halkı aman 
dilemek için karşılamaya çıkmıştı. Yenik 
imparatorlarının yardımından çok Orhan 
Bey'in merhametinden medet umuyor
lardı. Kentin askeri birliğini oluşturan im
paratorun ordusu, silahlarıyla çekilme iz
ni aldı. Büyük çoğunluk ise, ne yaşama
sını, ne de ölmesini bilen bir imparatora 
hizmet etmektense, üstünlerin ege
menliğini kabul etmeyi daha uygun 
buldu. 

Fakiriere Çorha Dağıtıldı 
Böylece, küçük bir aşiretin başkanı 
olan Orhan Bey, topçu kuvveti olmadan, 
bir zamanlar başlarında Hıristiyanlığın 
en büyük prensleri ve komutanları ta
rafından yönetilen ve Avrupa'nın güç
lü silahlarına sahip, beş yüz bin kişilik 
Latin haçlılarının yedi ay süren kuşat
malarına rağmen ele geçiremedikleri lz
nik'i fethermiş oluyordu.  Haçlı ordula
rının başarısız kalışının nedeni, o zaman
lar İznik'in Rumlar tarafından değil, pa
ralı Türk askerleri taralından savunul
masıydı. Surların üstünde, Godefroi de 
Boillon 'un5 askerleri üzerine büyük ka
ya parçaları atan, son derece iri yapılı ve 
güçlü Türkler vard ı. Ayrıca Haçlılar bu 
ilk kuşatmada yalnız şan ve onur ararlar
ken, Osmanlı Türkleri ölümde cenne
ti , kanda yurdu arıyorlardı .  İlk gelenle
re direnen Bizans İmparatorluğu, son ge
lenlere boyun eğiyordu. İ lk gelenlerin 
inancı zayıflarken, daha sonra gelenle
rinki yeni doğuyordu. Zafer, yeni ırkla
rın ve yeni düşüncelerin olacaktır. Or
han Bey kendi zaferini aşırıya götürme
di, çünkü babasının son sözlerini unut
mamıştı. 
Hıristiyanları askerlerine boyun eğme
ye ve vergilerini ödemeye zorladı. Din
lerinin gereklerini yapmakta tamamen 

5 (Godefroi de Boulogne) Aşağı Lorraine dükü ve Merkad-ı isa Muhafızı ( 1 061- 1 1 00). Boulogne Kontu Eustache'nin 
oğlu olması dolayısıyla. amcası Kambur l l l .  E ustache onu kendisi varis seçti, fakat im paratar Heinrich IV ona yalnızca 
Boillon topraklarını içine alan Anvers Markiliği'ni bağışladı. imparator Heinrich'i Papa VII Gregorius'a karşı destek
ledi. Bunun üzerine hükümdar kendisini Aşağı Lorraine d ükü olarak tanıdı. 1 095'te Haçlılara katılanların başında yer 
aldı ve seterin masraflarını karşılamak için dukalığını ve varını yoğunu sattı. 1. Haçlı Seteri'nde önemli rol oynadı. 
Kudüs'ün fethi (22 Temmuz 1099) üzerine kral seçildiyse de, Markad-ı isa Muhafızlığı ile yetindi. Mısırlıları Askalon'da 
bozguna uğrattıktan sonra, (belki de bir Müslüman tarafından) zehirlenerek öldü ve bir efsane kahramanı haline 
geldi. 
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serbest bıraktı. Yalnız en güzel Hıristi
yan tapınaklarını kendi dini için cami ha
line getird i . Bir  zamanlar, Konstan
tin' in başkanlığında toplanan Doğu ve 
Batı'nın üç yüz on sekiz keşişini barın
dıran, düşünür Arius'un hapsedildiği, re
simleri ruhun kutsal ibadeti olarak ka
bul edildiği, Hıristiyanlığın başlıca ilke
lerinin görüşöldüğü Ayasofya Kilisesi ar
tık bir cami olmuştu. Camilere ilk de
fa bilim ve din okulları olan medreseler 
eklendi. Taceddin ve Davud adında iki 
Türk, ilk Osmanlı hukuk profesörleri ol
dular. Fakirleri doyurmak için aşevleri 
açıldı .  İslamiyette, zenginlerin gelirle
rinin bir bölümünün fakirierin dayurul
ması için ayrılması ilkesine göre kuru
lan aşevlerinde, Orhan Bey, peygamber 
ve halifeler gibi, İznik fakirlerine çorba 
dağıtıyordu .  

Hedef Türk Beylllderi 
Ancak bir süre sonra bu insanca davra
nışlar yerini aşırı dinsel duygular ve ar
kadaşlarının zorlaması karşısında Hıris
tiyanlara baskı ve yağmaya bıraktı. İs
lamiyeti kabul eden İznikli ailelerin ço
cukları, yeniçeri yapılmak üzere zorla 
alınıyordu .  İnanç sahiplerini kötü yola 
yönelteceği düşüncesiyle, bütün aziz re
simleri ve tasvirleri yaktırıldı. Orhan 
Bey İznik sinodunu6 feshetti. Oysa bu 

dinsel kuruluş B izanslıların kendi ara
larında bölünmesine neden oluyordu. 
Kılıcının ucuyla, sinodun duvarlarında
ki yazıları kazıdı ve altın harflerle Os
manlı ların d in inin esasını  yazd ırd ı :  
"Lailaheillallah ve Muhammeden Re
sulullah." Sonra veba ya da savaş nede
niyle kocalarını, babalarını kaybetmiş 
Bizanslı dul ve yerim genç kızları asker
lerine dağıttı. Kentin en güzel yapı la
rını silah arkadaşları aras ında bölüştür
dü. On sekiz yaşındayken evlendiği Ni
lüfer'den doğan en büyük oğlu Süley
man, İznik'in komutanlığına getirildi .  
İkinci oğlu Murad'a, yaşlıl ıktan dolayı 
ölen Konuralp' in yerine, küçük yaşına 
rağmen Sultanhöyüğü 'nün7 yönetimi 
verildi . 
Yeni egemenleri tarafından bundan böy
le İznik adını alan kent, konsillerine,8 
simgelerine ve fikir çatışmaianna borç
lu olduğu şöhretini bir süre daha koru
du. Daha sonraları adını çinileriyle du
yurdu. Tarihçi Hammer İznik için şun
ları yazmıştır: 
"Bugün, kalın ve yüksek olmaları saye
sinde yılların ve insan elinin bozamadı
ğı surların çevresinde dolaşan bir yolcu, 
kendisini, sağda solda serpiştirilmiş bir
kaç kulübenin ortasında, ıssız bir bozkır
da sanır. Hac kervanları oradan geçerken, 
Osman Bey'in kardeşi Gündüz Alp'in ve 

6 Bir kilise bölgesinin işlerine bakmak üzere toplantıya çağrılan kilise adamları kurulu. 
7 iç Anadolu'nun Marmara Bölgesi'ne komşu olan ve Eskişehir dolayiarını kapsayan kesimine eskiden verilen ad. XIX. 
yüzyılda bu ad bırakılarak buraya Sultanönü denilmeye başlandı. 
8 Kiliselerarası konsillerden ikisi iznik'le toplandı. 1 .  iznik Konsili, bozulan kilise düzeninin yeniden kurmak isteyen 
Constantinus'un çağrısı üzerine 325 yılında bütün H ı ristiyanl ık dünyasından gelen iki yüz eliiye yakın piskoposun 
katılımıyla toplandı. Bu 7.  Kiliselerarası Konsil idi. Sekiz

. 
oturum sonunda kutsal resimlere tapınma yasaklandı. Karar 

piskoposlar ve papanın temsilcisi taralından onaylandı. 
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Türk M iman Hacı Ali'nin9 türbelerinden 
başka bir şey göremezler. Meraklı biri çı
kar da surları ve kuleleri saran yaprakla
rı, sarmaşıkiarı aralarsa, eskiden Bizans 
imparatorluklarının duvarlara kazdır
dıkları görkemli yazıları hala okuyabilir." 
Orhan Bey' in veziri ve ülkenin yasala
rının yaratıcısı Alaaddin Bey, 
yeni yasalar yapmak, dü
zen için yeni kurallar 
saptamak üzere çe
kildiği Uludağ'da
ki köyde öldü .  
Orhan Bey, dev
let in  yükü nü 
kendisiyle pay
laşan bu sadık 
ve sevgili kar
deş i  iç in çok 
gözyaşı döktü. 
Alaaddin' in ye
rine oğlu Süley
man'ı vezir yaptı. 
Yasa adamı olmaktan 
çok savaşçı olan Süley
man, devleti örgütlernek ye
rine onun sınırlarını genişletti. Or-
han Bey, Marmara Denizi 'nin Asya kı
yılarında bir liman istiyordu. Amacı kar
şı kıyıdaki Gelibolu i le mücadele ede
bilmekti. Yunanlar çok eskiden Mudan
ya Körfezi'nin dibinde bir l iman kendi 
kurmuşlardı .  Adını da önceleri deniz 
Bursası, sonra Kibotos10 koymuşlardı. 
İznik kuşatmasına giden Haçlı orduları 
Gemlik Kalesi'nden geçmişti. Böylece 

daha o zamanlar, Doğu'daki Hıristiyan 
imparatorluğunun kaleleri zayıflatılmış 
oluyordu. Süleyman Bey ordusuyla yak
laşırken, Gemlik halkı silahlarını atarak, 
çoluk çocuk ve mallarıyla birlikte kayık
lara binip karşı kıyıya kaçtı. İznik'in dü
şüşü, Avrupa'da ve Asya'nın bütün bu kı

yısında derin yankılara neden 
oldu. Artık kentler ve ka

leler kendiliğinden dü
şüyordu. Orhan Bey, 

B izanslılara karşı 
bu fetihler sürer
ken yanına oğ
lunu da alarak, 
ırkının bütün 
savaşçılarının 
başında Bur
sa'dan ayrıldı 
ve Anadolu 'ya 

doğru i lerledi. 
Amacı, yıllardır 

Toroslar'dan Ulu
dağ'a kadar Bizans 

İ mp a ra to r l uğu  ' n u n  
eyaletlerini yağma eden 

bağımsız Anadolu beyliklerini 
kendine bağlamaktı. 
Osman Bey zamanında millet durumu
na erişmiş olan Türklerin kendilerine 
dönmesiyle ve Orhan Bey döneminde de 
disiplin altına girmesiyle, Selçuklu Dev
leti 'n in egemenliğinden çıkmış olan 
dokuz beylik, böylece tek ad ve tek baş
kan altına toplanıyordu.  Onları tek tek 

Orhan Gazi 

9 Hacı Ali: Hacıhamza mescidi ve külliyesinde yer alan türbenin kitabesinde i lk Osmanlı Mimarı Hacı Ali'nin adı 
yazılmıştı. 1 345 tarihli olan bu yapı 1 930' da yıkıldı. Bugün bu yapıdan yalnızca hamamı ayakta kalmıştır. 

10 Kibotos: Gemlik. 
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savaşarak kendisine bağlayan Orhan 
Bey, devletinin sınırları içine Kuzeyba
tı Anadolu'yu ve parşömen kağıdının icat 
edildiği Bergama'nın merkezinin bulun
duğu yöreyi de kattı. 
İçinde iki yüz bin yazma eser bulunan 
Bergama Kitaplığı, Türk beylikleri ara
sındaki savaşlar sırasında yok olmuştu. 
Hıristiyanlar Bergama'ya ayak bastıkla
rında, başka bir dinin tanrılarını yok et
mek için bütün tapınakları yıkmışlardı. 
Osmalılar da Hıristiyanlardan kalan 
heykelleri ve tasvirleri yok ettiler. 

Barışa Gerek Duyuldu 
Orhan Bey, kendi ırkına karşı kazandığı 
savaşlar sonunda devletine ka ttığı toprak
ları kendi kan ından gelen komutanlara 
bıraktıktan sonra, kardeşi Alaaddin Bey 
tarafından kurulan kurumları sağlam
laştırmak için, barışa ihtiyaç olduğunu 
hissetti. Bizans İmparatorluğu artık elin
den kaçamazdı. Fakat Asya'da kazanılan 
topraklarından bir barış kaybetmeden, 
Avrupa 'ya yerleşecek b i r  Osman l ı  
toplumu yaratmak zorunluluğu vardı. 
Bayrağındaki yeniay ve çift uçlu kılıç, ge
lecek nesillere bu çift imparatorluğu 
müjdeliyordu. 
Yirmi yıllık barış devletini kuvvetlendir
meye, uygarlaştırmaya, eğitmeye ve nü
fusunu çoğaltınaya yetti. Ayakları d ibin
de yıkı lmakta olan imparatorluğun gani
metieriyle zenginleşen Bursa, B izanslı 
tutsak ve sanatçılarla, fethedilmeyi bek
leyen İstanbul'dan hiç de aşağı kalma
yacak biçimde surlar, bentler, camiler, 
minareler, türbeler ve büyük yapılada ge
lişmeye başladı. İki başkent, içlerin-

den birinin ötekini yok etmesini umut
la ve büyük bir iştahla beklerken, biraz 
tedirgin oluyor ve sanki birbirine karşı
lıklı meydan okuyordu. 

Geyikli Baba 
Büyük kervansarayların kubbeleri yük
seliyor, Anadolu'nun her yanından Bur
sa'ya mal getirip götüren kervanlara ik
mal yapılıp bol su sağlanıyordu. Derviş 
tekkeleri, yavaş yavaş Uludağ'ın etekle
rini kaplıyordu. Bunların arasında orman
ların loşluğunu sevdiği için, Geyikli Ba
ba diye anılan bir derviş çok ünlenmiş
ti. En basit çiftçi ya da çoban aileleri bü
yük saygı görüyor ve üretimleri destek
leniyordu. Yaşlı bir çoban toprak çanak
larda süt ürünlerini sertleştirmeyi başa
rıyordu. Bu çoban, toplumdan gerekli il
giyi görüyor ve bugün bile ayakta duran 
türbesiyle anıtlaştırılıyordu. Halk türbe
ye, Doğulu Baba Türbesi der. Türbenin 
yanındaki çınar ağaçlarının altında, Gök
pınar denilen bir pınar doğar ve hala şı
rıldamasını sürdürür. 
Değerbilir halk, fethin ilk yıllarından ka
lan bu ermişlere, dervişlere ve sanatçı
lara mitolojik öyküler bularak, onların 
anılarını yaşatmayı sürdürmüştür. Os
manlı tarihçileri, Geyikli Baba'nın sürek
li Uludağ'ın ormanlarında yaşadığını ve 
Bursa'ya ancak Orhan Bey'e Tanrı'nın 
buyruklarını açıklamak için indiğini 
söylerler. 
Geyikli Baba bir gün ehlileştirilmiş bir 
alageyiğin sırtında Bursa 'ya gelmişti. 
Uludağ'da çok rastlanan çınar ağacından 
kopardığı bir dalı, Orhan Bey'in sarayı
nın bahçesine dikmiş ve devletin, bu çı-
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nar gibi gelişip, dört bir yana dal budak 
salacağını söylemişti. Ağaç ve saray Bur
sa'nın yangınlarından birinde yanıp kü l 
olmuştur. 
Orhan Bey'in gözde savaşçılarından olan 
Abdülmurad adında başka bir derviş, sa
vaşlarda, çınar ağacından yapılmış tahta 
bir kılıçtan başka silah kullanmayacağı
na söz vermişti. Söylentilere göre, kolu
nun kuvveti bu tahta parçasına, demirin 
gücünü ve keskinliğini veriyordu. Abdül
murad ölünce, Orhan Bey, tahta kılıcını 
devletin eşyaları arasına koydu.  

Bilim ve Edebiyada Dolup 
Taştılar 
Orhan Bey' in devlet ve ganimetler sa
yesinde zenginleşen akrabaları, vezirle
ri, silah arkadaşları da, başkentte saray
lar, camiler, tekkeler, kervansaraylar 
yaptırmaya başladılar. Bütün çevre çeş
meler suyolları ve şirin bahçelerle süs
lendi. Eski zamanlardan beri Uludağ'ın 
!oş ve sessiz vadilerinde kendilerine ko
nut yapan Bizanslı keşişler, yerlerini der
vişlere bıraktılar. Bütün ozanlar ve er
mişler, Toroslar'ın, Suriye 'nin, Arabis
tan ' ın en güzel yerlerini terk ederek 
Bursa 'ya gelip yerleşiyorlard ı. Osman
lıların ilk şairi Şeyhf ı ı ,  "H üsrev ile Şi
rin" adlı aşk şiirini burada yazdı. Bağdat 
ve Şam'dan gelenler, İs lamiyet'in yeni 
Bağdat'ını inanç, bilim ve edebiyat ile 
doldurdular. 
Bu din bilginleri, şairler, yasa yapıcılar, 
vezirler ve kahramanlar adına yaptırılan 
beş yüz türbe, bey! erin görkemini ve bu 

savaşçı mil letin dinsel düşünceye, şiire 
ve tüm bilimiere karşı olan ilgisini açık
ça ortaya koymaktadır. Bozkırdan çıka
rak, inanç gücü ile hareket eden ve sa
vaşarak ün sahibi olan bu milletteki ze
ka kıvraklığı çok gelişmişti. 
Böylece aralarından şairler, d in yorum
cuları ve bilginler çıkmaya başlad ı. 
Bursa, bilim ve edebiyatın ilk kaynağı 
oldu. 
Bizans İmparatorluğu ik Orhan Bey a
rasında yapılan yirmi yıllık ateşkes, yal
nız Osmanlılara yaradı. Çünkü Bizans 
İmparatorluğu iç savaşla kasıp kavrulu
yor, devletleri parçalayan düşünce ayrı
lıkları yu rtseverliğin yerini alıyordu .  
Şimdi Orhan Bey'in kesin olarak son sa
atini beklediği bu acınacak durumdaki 
imparatorluğu daha yakından izleyebil
mek için barış yıllarına dönelim. 

Bizans Sarayı'ndaAyak 
Oyunları 
VIII. Mikhad Palaiologos, tahta geçmek 
için genç İmparator Laskaris'in gözleri
ni dağiadı ve bu zorbalığı Kilise ileri ge
lenlerine onaylattı. Bu olaydan sonra 
Andronikos ile Palaiologos'lar taht için 
zaman zaman çekişip durdular. I I .  And
ronikos, büyük babası Mikhad Palaio
logos'u anmak için oğullarından birine 
Mikhad adını takmıştı. Babası Androni
kos, onu tahta ortak yapmıştı. Yetkisini 
kötüye kullanmayan M ikhael, yirmi yıl 
boyunca babası ve ortağı Andronikos'un 
zaferi için çalıştı. 

1 1  Şeyhi ile i lgi l i  açıklama için yedinci bölümdeki dipnotuna bakınız. 
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Öldüğünde arkasında, büyük babasına 
umut veren bir oğul bırakıyordu. Bu ço
cuğa, kendisini taht için yetiştiren ihtiyar 
Andronikos'tan ayırt edilmesi için, Genç 
Andronikos denildi. Ama babasının kanı
na layık olamayan bu genç, kısa zaman
da İstanbul saraylarının dalkavuklukları
na ve eğlencelerine kurban gitti. 
Çıkarcı arkadaşları Genç Andronikos'un 
tahta geçmesini dört gözle bekliyorlar
dı. Bunlar isteklerinin gerçekleşmesine 
engel olan yaşlı Andronikos 'un çok faz
la yaşadığı kararına vardılar. 
Sarayın dalkavukları kendilerine daha ra
hat bir yaşam sağlamak için Genç And
ronikos 'u kışkırttılar. Ona İmparator 
Andronikos'tan, imparatorluğa alışabii
ınesi için tam yetkiyle bir eyaletin yöne
timinin kendisine verilmesini istemesi
ni söylediler. 
İhtiyar Andronikos oyunu hemen anla
dı. Tahtı yitirmemek için çok sert tep
ki gösterdi. İstanbul, bir anda kardeş kav
gasının içine gömülüp kaldı. İhtiyar 
Andronikos öz kardeşini oyuna gelerek 
öldürttüğünü anlayınca pişman oldu. 
Bu kanlı olaylar sırasında Genç Andro
nikos'un veliahtlığını iptal edip, yerine 
Mikhad'in üçüncü oğlunu getird i . Ne 
var ki Genç Andronikos, artık güçlenmiş
ti. Silah gücüyle mahkemeden kendi le
hine karar çıkarmayı başardı. Halk da 
onu tutuyordu. Çünkü geleneklerle bir
likte halkın da ahlakı bozulmuştu. İstan
bul halkı artık erdemiere değer vermi
yor, cüret ve güç önünde eğiliyordu. İs
tan bul'un bütün ahlaksızlıkları ve aya
koyunları yeni Andronikos 'un başında 
taçlaşıyordu. 

Bu arada sarayda gizli bir oyun sahnelen
di. Oyunun başaktörü, Başınabeyinci 
Kantakuzenos 'tu. Başınabeyinci Kanta
kuzenos yetenekli bir kişiydi. Ancak ye
teneklerini kötü işlerde kullanmasıyla ta
nınıyordu. Konuşma sanatını çok iyi 
biliyor, bu yeteneğiyle karş ısındakileri 
aldatıyordu. Yükselme hırsıyla yanıp 
tutuşanları parayla satın almasını çok iyi 
biliyordu. Aklı ayakoyunlarına çalışıyor
du. Başmabeyinci, çıkarını başka bir 
rej im altında daha iyi sürdürebileceğini 
anlayınca, Genç Andronikos 'u bir gece 
saraydan kaçırd ı .  Beraberce Edirne Sa
rayı'na gittiler. 
İmparatorluğu korumaktan çok yıkma
ya, parçalamaya hazır, elli bin kişilik bir 
Rum ordusu, çevre kentlerden gelerek, 
Genç Andronikos ile Kantakuzenos'un 
emirlerinde toplandı. Böylece parçalanan 
imparatorluk, yedi yıl boyunca, iki baş
kentli, iki ord ulu, iki liderli olarak yaşa
dı. Büyükbaba ile torun arasındaki bu an
laşmazlık, sonunda eyaletler, otorite ve 
servet payiaşılarak çözümle ndi. Ancak bu 
paylaşma, genç açgözlünUn ayaklanma
sını doğrular nitelikteydi ve bu yüzden, 
kendisini uzun süre tatmin etmedi. 
İhtiyar Andronikos'un Osmanlıların kar
şısında ald ığı yenilgiler, genç ortağı için 
aradığı fırsatı doğurdu. 

Gözleri Şi�lenen İmparator 
Etkili konuşmatarla halkı iyice kandıran 
Genç Andronikos, nihayet tahta geçme
yi başardı. Meryemana heykeli önünde 
ölümünü ya da affedilmesini bekleyen 
yaşlı imparatora yaşamı bağışlandı. Bu af 
ilerde öc alınmasından korkan Kantaku-
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zenos'un girişimiyle oldu. Gözleri de kör 
edilen eski imparatora, sarayın ücra bir kö
şesinde daire ve bir miktar para verildi. 
Onun bu durumuna acınarak tekrar 
imparator yapılmasından çekinen dal
kavuklar, Genç Andronikos 'u bir kere 
daha kendi çıkarlarına alet ederek de
desin in resmen tahtı kendisine bırak
tığına i lişkin bir demeç vermesini iste
diler. Bu da gerçekleşince, ihtiyar adam 
körlüğün de verdiği çaresizlikle, tam bir 
düşkünlük ve yoksul luk içinde can 
verdi. Öldüğü zaman üzerinde impara
torluğun kırmızı elbisesi yerine keşiş 
cüppesi vardı. 
Nankör ve açgözlü Andronikos, yaşadı
ğı aşağılık yaşamın kurbanı oldu ve 
genç yaşında öldü. Arkasında, Savoielı 
Anna adlı bir prensesten olma İoannes 
Palaiologos'u bırakıyordu. Daima başına
beyinci olan Kantakuzenos, çocuğu kü
çük yaşından i tibaren yönlendirmeye 
başladı. Kısa zamanda o kadar fazla ser
vet sahibi olmuştu ki, ilk sürgününde, 
nakit para ile altmış gemiyi donata bildi. 
Sahibi olduğu topraklar, hayvanlar, im
paratorlarınkini bile geride bırakıyordu. 
Devlet adamlarının aşırı zengin leşti
ğinde, devletin fakir düştüğü her zaman 
görülmüştür. Böyle bir servet değişik gö
rüşleri besieyecek güçteydi. 
Kantakuzenos'un bir düşmanı tarafından 
uyarılan çocuk imparatorun annesi, oğ
lunun vasiliğinin kendisine verilmesini 
istedi. İstanbul halkı ve kilisesi, başına
beyinci'nin aleyhine, Savoie'lı Anna'nın 
lehine karar verdi. 

Bu haber üzerine, tahta geçmedikçe 
rahata erişemeyeceğini anlayan Kanta
kuzenos, kaçtığı Dimetoka'da12 kendi
sini imparator i lan etti ve bir ordu kur
du. Subayları ve savaşçıları kendisine im
paratorluk simgesi olan kırmızı renkli el
bise giydirdiler. 

Ba�maheyinci, Kızları 
Sayesinde Ayakta Kaldı 
Başta İstanbul olmak üzere, Avrupa'da
ki eyaletler bu sefer ordunun ayaklanma
sını benimsemediler. Kilise, ileri gelen
ler ve halk bir kadının zayıfyönetimin i, 
güçlü bir politikacının yönetimine ter
cih ettiler. 
Bunun üzerine sarayların ve Kilise'nin 
paraları birleştirilerek Bulgaristan 'dan 
Kantakuzenos'a düşman kişiler bulun
du. Ordusunun Kantakuzenos 'u terk 
etmesi sağlandı. Yenik düşen Kantaku
zinos Selanik'e kaçtı. Buradan da Sırbis
tan'a geçti. Orada henüz barbar bir top
luluk olan Sırplardan destek bulacağını 
tahmin etti. Ancak Sırplar da Doğu'nun 
bu karışık durumuyla ilgilenmeye baş
lamışlardı. 
Kantakuzenos'u ülkelerinden kovdular. 
Bu durum karşısında çareyi denize açıl
makta bulan Kantakuzenos, ülkesinin fa
tihleri Osmanlılardan yardım dilendi. 
Kızlarından birini, anlaşmalarının ödü
lü olarak Bey'e verince İstanbul'daki 
düşmanları korkulu düşler görmeye baş
ladılar. Bu sırada yandaşları da İstan
bul'da zindanda ayaklandılar. Büyüyen 

12 Dimetoka: Batı Trakya'da Yunanistan sınırı içinde Meriç üzerinde bir kasabadır. Edirne'den Dedeağaç'a giden 
demiryolu üzerinde, Türkiye sınırından beş kilometre uzaktadır. 
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ayaklanmayı, ana imparatoriçe olan Sa
voie'lı Anna'nın gözyaşiarına dayanama
yan halk vahşi bir biçimde bastırdı. Ay
nı anlarda Kantakuzenos, bir Osmanlı 
birliğiyle İstanbul'a yaklaşıyordu. 
Kendisine destek olan Osmanlılar saye
sinde başkente çok rahat giren Kantaku
zenos, imparatoriçeye saygılı davrandı. 
Kızlarından birini genç imparatora vere
rek, kendisi on yıl daha başınabeyinci 
olarak kalınakla yetindi. 
Böylece imparator ve kızından doğacak 
çocuklar, taht için çok kan döken iki ai
leyi birbirine yaklaştıracaktı. Ancak iç sa
vaş imparatorluğu o kadar fakir düşür
ınüştü ki, düğün ziyafeti sırasında şarap, 
toprak ve kalay kaplarda sunuldu. 

Başınaheyinci Gafil Aviandı 
Bu barış havası kısa sürdü. Başınabeyin
ciden kurtulmak isteyen genç imparator 
Selanik'e kaçtı. O da Sırpların yardımını 
istedi. Fakat yenik olarak, Çanakkale Bo
ğazı karşısında kayalık bir adaya çekildi. 
Bu duruma çok kızan Kantakuzenos, öz 
oğlunu imparator ilan ettirdi. 
İstanbul 'un karşı yakasından, B izans 
imparatorunun iznini alarak bir kent 
kuran Cenevizliler, Palaiologos'larla bir
lik olarak Kantakuzenos'a suikast hazır
ladılar. Gece, ani bir baskınla Kantaku
zenos'un dairesine kadar giren suikast
çılar, zorba başmabeyinci'yi gafil avlaya
rak, tahttan vazgeçmesini sağladılar. 
Kantakuzinos, yaşamının son yıllarını Ay
naroz'da14 bir manastırda geçird i. 

13 Sözü edilen istanbul'un Galata semtidir. 
14 Selanik. 

Bursa' da Hıristiyan Eş 
Bizans İ mparatorluğu, Kantakuzenos 
sayesinde Hıristiyan bir prensesin ilk kez 
bir Osmanlı beyi ile evlendiğine tanık 
oluyordu.  Orhan Bey'in e lçileri, Kanta
kuzenos'un ve İmparatoriçe iren'in kız
ları güzel Teodora'yı almaya İstanbul'a 
kadar gelmişlerdi. Deniz kıyısında İm
paratoriçe lren ve kızları için sırf ipek
ten görkemli bir harem çadırı hazırlan
mıştı. 
İmparatoriçe ile kızı geceyi çadırda ge
çirdiler. Ertesi gün, gü n eş doğarken 
İmparator Kantakuzenos ve ordusu ge
lince çadırın çevresindeki perdeler bir
den açıldı. 
İki ırkın anlaşması uğruna kurban edi
len genç ve güzel Prenses Teodora, Os
manlıların hayranlıkla izlediği ipek ve 
altınla bezenmiş bir taht üzerinde gö
ründü. Osmanlıların daha sonraları ah
laksız B izans imparatorlarından miras 
alacakları saray hadımları, tahtın çevre
sinde secdeye kapanmış olarak duru
yorladı. Borulardan göklere canlı  me
lodiler yükseliyor, yer yerinden oynu
yordu. 
Annesi, Tanrısı ve yurdu için gözyaşı dö
ken Teodora, Orhan Bey'in elçilerine 
teslim edildi. 
B ir Osmanlı  teknesi onu karşı kıyıda 
bekleyen Orhan Bey' e u laştırdı. İki ırk 
gösterd ikleri özverilerle halkların ın  
gözünde temize çıkmak istiyorlardı .  
Teodora, Bursa hareminde çocukluk di
ninin gereklerini yerine getirmekte 
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serbest olacaktı. Sarayında başka eşle
ri olan bir kocanın yeni eşi olan Teo
dora, Müslüman gelenekleri içinde di
nine sadık, sofu bir Hıristiyan olarak 
kaldı .  Ortaya çıkan bu akrabalıktan ko
casının sevgisini ve Osmanlı ların say
gısını kazandı .  
İki imparatorluk arasında ortaya çıkan bu 
akrabalıktan birkaç ay sonra, damadının 
yardımıyla İstanbul'da tahta geçen Kan
takuzenos, Bursa Sarayı'na gelerek kızı
nı ziyaret etti. Bursa'da çeşitli eğlence
ler ve av lar düzenlendi. Öteki eşlerinden 
olan dört oğlu ile Orhan Bey, imparato
ru n önünde giderek, onu Üsküdar'a ka
dar yolcu etti. Orhan Bey'in yaptığı bu 
konukseverlik B izans'ta saygı gördü. 
Teodora, Orhan Bey'den zaman zaman 
İstanbul'a annesini ve kız kardeşlerini zi
yaret etmek üzere izin alıyordu.  Her se
ferinde de büyük bir bağlılıkla Bur
sa'ya dönüyordu.  
Bu arada Bizans imparatoru, hem insan 
onurunu, hem de Hıristiyan inancını 
ayaklar altına alan bir anlaşmayı da ka
bul ediyordu. Bu anlaşmaya göre Osman
lılar, ellerinde bulunan Hıristiyan savaş 
tutsaklarını İstanbul'a getirerek satabi
leceklerdi. 
Bizanslı tarihçilere göre, İstanbul sokak
larında, başsız kalmış sürüler gibi, her 
cinsten Hıristiyan tutsaklara rastlanıyor
du.  Osmanlılar, Rumların duygularıyla 
oynamak için, tutsakları özell ikle zin
cirliyorlard ı. Buna rağmen, pek çok 
tutsak çocuk ve kız, İstanbul 'da satıla
mıyor, başka Osmanl ı  i l lerine gönderi
l iyordu. 
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Doğu'nun Tarihi Düşlerle 
Doludur 
Kendisi on sekiz yaşındayken, güzel ve 
ünlü Nilüfer ile evlenen Orhan Bey, Te
odora ile sonuncu evliliğini yaptığında 
altmış yaşını geçmişti. 
Büyük oğlu Süleyman, kendi buyruğu al
tında, savaş ve politikayla uğraşıyordu. Yö
netimindeki Kapıdağ Yarımadası çevre
sinde antik dönemlerden kalma eski bir 
kentte, bir gece yeni doğan ayı izliyordu. 
Birden içine garip bir heyecan geldi. 
Uyukladığı sırada, yeniayın hem Avru
pa'yı, hem de Asya'yı aydınlattığını bu
lanık bir ortamda izledi. Uyandığında gör
düğü düşü, vaktiyle büyükbabası Osman 
Bey'in gördüğü düşe benzetti. Düşünde 
gördüklerini, yazgısının kendisine Avru
pa yolunu açtığı biçiminde yorumladı. 
Doğu'nun hemen hemen bütün tarihin
de düşlere yer vardır. Osmanlıları, önce 
Batı Anadolu 'ya, sonra Avrupa'ya götü
ren hep bir yeniay olmuştur. 
Bir süre gözleri gökyüzüne takılı kaldı. 
Çevresine göz gezdirdiği zaman babasının 
siyasi ve askeri işlerde kendisine yardım
cı olması için yolladığı silah arkadaşlarını 
gördü. Onlara düşünü anlattı. Bunlar, 
Ece Bey, Gazi Fazı!, Evrenos ve şimdi Or
han Bey'e bağlı olan bir Türk beyliğinin 
başveziri İlbey idi. Yürekleri ne kadar sağ
lamsa, düşünceleri de o kadar saf olan bu 
beyler, düşü doğa olayı biçiminde beliren 
bir mucize olarak yorumladılar. 
Peygamberin inancını yaymak için içie
rini kemiren başarı duygusu, kendileri
ne olan güveni yüksek cesaretle birleş
tiriyordu. Hemen vakit geçirmeden, 
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yıld ızların buyruğunu yerine getirmek 
için eyleme geçtiler. Çadırlarının yanın
da daima koşumları takılı duran atiarına 
atlayarak yakındaki küçük bir limana var
dılar. Bir balıkçı yelkeniisi onları Geli
bolu yakınlarında Avrupa topraklarına çı
kardı. Trakya'daki savaş kentlerinden 
olan Çim pe çevresindeki kırları hızla aş
nlar. Bu arada kent dışına çıkmış olan bir 
Rum'u zorla yanlarına alarak, yelkenli
ye döndüler. Tutsaktan Çimpe Kale
si'nin kolay alınıp alınamayacağını öğren
meye çalıştılar. 
Süleyman Bey ve arkadaşlarının, fetih
leri için yeterli bir birliği karşı kıyıya ge
çirme leri için gemileri yoktu. Ertesi 
gün, birbirine deri kayışiada bağlan
mış, kütüklerden iki büyük sal yaptılar. 
Akşam karanlığı bastı rı nca üç yüz savaş
çı bu büyük salların üzerinde denize açıl
dı. Akıntı, rüzgarın yönü ve gece onla
ra yardımcı oluyordu. 
Hasat mevsimi olduğundan hemen he
men boş alan Çimpe Kalesi önünde 
kimseye görünmeden sahile çıktılar. 
Tahta merdivenlerle kale duvarlarını aşa
rak, zaten az sayıda olan nöbetçileri he
men öldürdüler. Anadolu kıyılarından 
daha fazla asker getirerek, Çim pe Kale
si'nde kısa zamanda üç bin kişilik bir bir
lik oluşturdular. Böylece yeni alınan 
üs, çevredeki zengin ve güçlü Gelibolu 
kenti için çıban başı oluyordu. 

Deprem Gelibolu'nun 
Surlannı Yıktı 
Artık Orhan Bey'in on bin atlısı, Çimpe 
Kalesi'nden aldıkları güvenle Trakya'ya 

egemen olmaya başladı. Sanki gök de, 
Osmanlılarla beraber, ileride devletin 
buğday ambarı olacak bu bölgenin üze
rine felaket yağdırıyordu. Kentler ve 
köyler, depremler sonunda harap oldu .  
Çadırlarında oturdukları için depremden 
etkilenmeyen Osmanlılar, ölümden ka
çan halkı tutsak ediyorlardı. Şiddetli bir 
sarsıntı, Gelibolu'nun güçlü surlarında iki 
geniş çatlak oluşturdu. Süleyman Bey ve 
askerleri bu çatlaklardan içeri girdiler. Ça
nakkale Bağazı'nın ve Marmara Deni
zi'nin anahtarı, Bizans İmparatorluğu'nun 
tersanesi ve en güçlü kale lerinden biri 
olan Ge libolu böylelikle Osmanlı ordu
sunun eline düşmüş oluyordu. O Gelibo
lu ki, Büyük İskender'in ilk fethettiği 
kentti ve şimdi iki Osmanlı komutanı 
Ece ve Gazi Fazı! Beyler komutasında
ki Türk ordusunun eline geçmişti. 
Kenti çevreleyen zengin ovaya adlarını 
veren bu iki komutanın mezarları, ünlü 
tarihçi Hammer'e göre, Osmanlılar tara
fından hala ziyaret edilir. Sanki impara
torluklarının Avrupa'da diktiği iki sınır 
taşı gibi. 

Zafer Mektupları 
1357 yılında Ergene Irmağı kıyıları ve 
Hayrabolu, Süleyman Bey'in çadırları ve 
atlıları ile dolmuştu. Yıl larca tükenmek 
bilmeyen Asyalı kafileler, akın akın Av
rupa kıyılarına geldiler. Doğu geleneği
ne göre, yeni fetihleri müjdeleyen zafer 
mektupları, Orhan Bey tarafından bütün 
beyliklere ve haniıkiara ulaştırıl ıyordu. 
Bu zafer mektupları, Orhan Bey'le oğ
lu Süleyman Bey'in ünlerinin her yana 
yayılmasını sağlıyordu. Bu durum, Do-
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ğu ve Batı Anadolu, Karaman ve Toros
lar'daki Türk beyliklerin i  etkiliyor, on
ları Osmanlı Devleti'ne daha çok bağım
lı olmaya yöneltiyordu.  Orhan Bey, Sü
leyman Bey'in başkent olarak Gelibo
lu'yu seçmesini ve sürekli olarak oraya 
yerleşmesini istedi. 
Çevredeki yeşil tepelerin, kıyılardaki 
mavi denizin süslediği Gelibolu'nun 
yakınından geçenler, hiilii surlardaki ge
niş çatlakları, Bizans kiliselerinden cami
ye çevrilmiş tapınakların minarelerini gö
re bilirler. Ve bir zamanlar savaşmalarına 
rağmen sonra birbiriyle kaynaşan iki 
halkın, iki dinin izlerini merakla izleye
bilirler. Gelibolu'ya komşu topraklar, Or
han Bey tarafından, oğlunun yakın silah 
arkadaşlarına tımar15 olarak bağışlan
mıştı. 

Süleyman Bey'in Hayali 
Büyük ün kazanan Süleyman Bey, pek 
uzun yaşamadı. Avrupa'ya, bozkır zevk
lerini, eğlence ve savaş tekniklerini de 
beraberinde götürdü. E rgene bataklık
larında, Trakya'nın yabanördeklerini 
avlamak için konakladığı büyük bir çı
nar ağacının dibinde, elindeki doğanı ka
dar sert ve hırçın olan atının birden ürk
ınesi sonucu ağaca hızla çarparak öldü. 
Karısı Nilüfer Harun'dan olan ilk oğlu
nun bu ani ölümü Orhan Bey'i çok 
sarstı. Türk soyunun büyük kahraman
larından biri olan Süleyman Bey'in anı
sını yaşatabilmek için, babası Orhan 
Bey, kendisinin fethettiği Bolayır'da16 bir 

türbe yaptırdı . Zamanımızda bile Os
ınanlılar tarafından ziyaret edilen bu tür
bede yatan,  Avrupa 'n ı n  i lk fatih 
Türk'üne hala ağıtlar yakılıp, mersiye
ler okunur. 
Süleyman Bey'in Avrupa'ya çıkmasına 
neden olan aynı yeniay, onun türbesini 
gölgelendiren servi ağaçlarını geceleri ay
dınlatır ve ona Avrupa'ya geçmesi için 
yol veren aynı denizin üzerine bu büyük 
ağaçların gölgesini yansıtır. Osmanlılar, 
Süleyman Bey'in adını büyük tehlike an
larında anarlar. Kimi zaman, savaşlarda 
barut dumanları arasında, aynı kendi gör
düğü hayaller gibi, beyaz atı üzerinde ve 
silah arkadaşları ile birlikte Osmanlı sa
vaşçılarının gözleri önünde canlanır. 

İslamiyet Yanlış 
Yonımlandı 
Orhan Bey, bir yandan fetihler yaparken, 
bir yandan da örgütlenme çalışmalarıy
la uğraş ıyordu. Bu arada, hurafelere da
yanan aşırı d insel eylemiere de göz 
yummaya başlamıştı . 
Dört duvar arasında yaşayıp, sürekli ge
lecekle ilgili hayallere dalan dervişlerle, 
başkalarının sayesinde geçinen fakirler 
Orhan Bey'in gönül zenginl iğinden ya
rarlanmışlardır. "Kapı dolaşan dilenci" 
anlamına gelen dervişlik ile, "gönüllü 
yoksul" anlamındaki fakir kişiler, Orhan 
Bey'in saygısını, sevgisini ve onları hoş 
tutmasını zaman zaman da kötüye kul
lanmışlardır. Öyle ki, bu kişilerin sayı
sı hızla artmış ve bunlar zamanla din 

1 5  Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda, belirli b i r  görev ya da hizmet karşılığında verilen devlet toprağı. 
16 Edirne, Gelibolu. 
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adamlarını da etkileri altına almışlardır. 
Sonuçta, bir "din adamları sınıfı" ortaya 
çıkmıştır. Bu yeni sınıf, İslamiyet'in 
saflığını bozmaya başlamıştır. 
Hıristiyan manastırlarının anlattığı uydur
ma mucizelerin ve hatalı bilgilerin nasıl 
ölçüsüzce arttığını, cahil keşişlerin elin
de İncil 'in safkurallarının nasıl bozuldu
ğunu yakından bilen İslam Peygambe
ri Hz. Muhammed, tehlikeyi önceden 
sezmişti. Ve bu konuda şu uyarıyı yap
mıştı: "lslamiyette ruhban sınıfı yoktur." 
Müslümanlar, peygamberlerinin bu de
ğerli sözüne, önceleri kesinlikle uydular. 
Ama sonraları, Arapların eski gelenekle
rini yeniden diriitme çabaları yüzünden, 
çıkarcı kişiler tıpkı cüzam gibi İslami
yer'e yapıştı. 
Medine, Mekke ve Şam'da yaşayan ba
zı din adamları, Kuranıkerim'in ayetle
rinden yanlış bir yoruma vardı lar ve 
yoksulluğu Allah ' ın şamndan saydı
lar. Böylece Müslüman toplumlarda, 
içine kapanık yaşam ve sofu d ilencili
ği teşvik edild i .  Bu yanlış yorumun 
olumsuz etkileri Anadolu'da da yayıl
dı. Ayrıca, tarihçi Hammer'in bi limsel 
saptarnalarına göre, Anadolu, Arabistan 
ve İran' da otuz altı ls lam tarikatı orta
ya çıktı. 
Bu durum, kimine göre Hind istan'dan 
gelerek yerleşen dinsel olgunluğun  bir 
belirtisi, kimilerine göre çoğunluğun is
teklerine karşı duyulan aşağılayıcı gu
rurun sonucu sayıldı .  B ir topluluğa gö
re hayret ettikleri kimseler önünde sü
rekli eğilmeye hazır olan halkın saygı 
duygusu ve bir başka topluluğa göre ise 
ekmediğin i  biçerek geçinen başıboş 

bir yaşamın güzelliği, bu din adamları
nın çeşitli düşünce ve ilkelerine kaynak 
oldu.  
Zamanla, Yakındoğu 'daki Hıristiyan 
mezheplerini ve keşişlerini sayıca aşan 
ve bazısı aşırı dar görüşlü, bazısı gülünç, 
bazısı da Türk fetihleri için yararlı olan 
Türk-lslam edebiyatının yaratıcısı bu ta
rikatlar ve şeyhleri, kısa zaman içinde 
Uludağ'ın çevresine doluştular. 
Bu arada Orhan Bey döneminde yenile
ri ortaya çıktı. Bazıları, toprakta kurumuş 
bitkilerden çiçek açtırıyor, ateşle oynu
yor ya da yılanlarla dostluk kuruyordu. 
Bu tarikatların şeyhleri, düşüncelerini İs
lamiyet' in dört büyük imarnından biri
nin düşüncelerine dayandırıyorlardı .  
Orhan Bey döneminde desteklenen ve 
hoşgörü ile karşılanan şeyhler, bilginler 
ve şairlerin meydana getirdiği dinsel ede
biyat, Arap ve İ ran edebiyatları ile boy 
ölçüşecek düzeye ulaşmıştı. 

Orhan Bey'in Eşsiz Kişiliği 
Oğlu Süleyman Bey'in vakitsiz ölü
münden duyduğu üzüntü, Orhan Bey'in 
de ölümünü çabuklaştırdı. Yetmiş beş ya
şındaydı ve dünya nimetlerine, mutlu
luk ve zaferiere doymuştu. Ancak, ken
di görevlerini sürdürecek olanların dün
yadan göçmesini gören insanların düştü
ğü elem kuyusuna düşmüştü. Yaşamının 
yarısını bir kahraman savaşçı olarak ge
çirdikten sonra, geri kalan yarısını da, bir 
yasa adamı olarak yaşamıştı. Kardeşi 
Alaaddin Bey'in yönetim alanındaki ye
teneği öteki ü lkelerden zaferleri üzeri
ne koşup gelen şeyh, bilgin, tarihçi ve şa
irlerin arasında geçen barış yılları Osman-
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!ılan uygarlaştırmıştı. Çobanlar aşireti, bir 
millet; çadırlar saray olmuştu. Bizanslı
lardan lznik'te, Bursa'da, Gelibolu'da ve 
hatta İstanbul 'da alınan zenginlikler 
Osmanlılara yeni ufuklar açmıştı. Cami
ler, türbeler, konukevleri, kervansaray
lar, tekkeler, kışlalar, saraylar, hamam
lar ve çeşmeler yapıyorlardı. Ön Asya'nın 
ovalarında yeni bir Bağdat yaratılmıştı. 
Hazinelerin, halkın eğitilmesi, bilimin 
ilerlemesi, edebiyatın gelişmesi ve İslam 
inancının yayılması uğrunda cömertçe 
harcanmasına izin veri liyordu. 
Bu kırk yıllık uzun dönemde, hukuk ve 
din bilimlerinde, güzel söz sanatında, şi
ir alanında yaptıkları hızlı ilerleme, Or
han Bey'i, Osmanlıların en ulularından 
biri durumuna getirmiştir. Bugün bile 
Bursa, onun kemiklerinden ve anısından 
oluşan büyük ve eşsiz bir türbe gibidir. 
Bizans İmparatorluğu 'nun çökmesinden 
dolayı, Asya, Afrika ve Avrupa'da ortaya 
çıkan boşluğun doldurulması için bu 
halkı hızla kalkındırmak isteyen Tanrı, 
Osmanlılara, önce fetihler yapan savaşçı 
bir hükümdar, Osman Bey'i; fatihleri ve 
halkını uygarlaştıran yasa yapıcı ikinci bir 
hükümdar, Orhan Bey'i göndermişti. 
Orhan Bey'in Osmanlı ve Hıristiyan 
tarihçiler tarafından yapılan betimle
meleri, Osmanlı Ai lesi 'nin zeki, zarif ve 
dinsel bir u luluğa sahip olduğunu  pek 
güzel saptamıştır. 

Toros Kartalı Burun 
Orhan Bey babası Osman Bey gibi, To
ros karta lı örneği burnu, kara ve kalın 
kaşları, ırkının kumral saçları, bozkır ço
cuğu nun soğuk mavi gözleri, yüksek al-

40 

nı ,  güçlü d u d akları, geniş omuzları, 
uzun kolları, kısa hacakları üzerinde 
sağlam bedeni olmasına rağmen, yüzü
nün hoş çizgilerinde Orta Asya Türkle
rine özgü sert görünüm kaybolmuştu. 
Annesi Mal Hatu n'un güzelliği teninin 
beyazlığıyla kendisine geçmişti. Soylu 
hareketleri; okşayıcı bir ses tonu; yine an
nesi 11\hl Hatun'dan geçen, kulağı ile ya
nağı arasında üzeri kumral tüylerle kap
lı bir beni vardı. Doğulular böyle bir be
nin, deri üzerine yazılmış, kutlu bir mi
zacı gösterdiğine inanırlar. Kurduğu ör
gütlerin başanya ulaşması, dönemi bo
yunca yapılan fetihler, son yı llarının 
görkemi hep bu bene bağlanıyordu. 
Oysa tarih bilimi, bunları onun yüksek 
yeteneğine bağlar. 
Orhan Bey atası Edebalİ tarafından geliş
tirilen her koşula uyma özelliğine sahip 
zek!sıyla, çift başlı kılıçı gibi Bursa'nın iki 
ufkuna doğru yönelmişti. B u  ufuklardan 
biri, Asya ve yüksek cesaretli arkadaşla
rıydı. Öteki ufuk ise hem silahı ve hem 
de düşünce rekabeti ile zaman zaman fet
hettiği ve mücadele etmek zorunda kal
dığı Avrupa ve onun uygarlıklarıydı. 
Osman lı Devleti 'nin ikinci hükümda
rı Orhan Bey, Musa Peygamber gibi, 
ayakları Asya 'da, ama gözleri Avru
pa'da olduğu halde öldü. Oğullarına iki 
önemli davranışını miras bırakıyordu:  
Direnenleri boyunduruk altına almak ve 
önünde gerileyenlerin iyice çözülmesi
ni beklemek sabrı. Böylece, gerçekte 
yaşamayan Bizans İmparatorluğu 'nun 
Avrupa'daki gölgesine sahip olmak için 
hem aceleci, hem yavaş ve temkinli  
davranıyordu.  
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3. BOLUM 

Murad'ın .Aınacı İslam'ı başkaca bir taca gerek duyurmuyordu .  

Yayınaktı Tahta geçtiğinde, efendisine boyun eğ-
meye alışmış bir halk, yerli yerine otur

Orhan Bey'in ilk karısı Nilüfer Ha- muş yasalar, padişahına bağlı yöneticiler, 
ton'dan olan ikinci oğlu Murad, yaşayan düzenli ordular, olağanüstü bir ün bul
en büyük erkek çocuk olduğu için tah- du. Ayrıca Osmanlıların adından doğan 
ta geçti. Mirasını Süleyman Bey'e bırak� · · ·ve 6ti turi Avriıpa·ae· A.sfa\'a·y-iyiiari-ev� 
mak üzere hazırlanmış olan Orhan Bey, rensel bir korku dalgasıyla karşılaştı. 
Murad'a tahtın yollarını açan bir zafere Sultan Murad'ın atalarından kendisine 
katılma fırsatını vermemişti. Süleyman miras kalan h ırsı, ona hedefini gösteri
Bey' in ölümüne kadar, iki kardeş arasın- yordu. Bu,  ağabeyi Süleyman Bey'in 
da çıkabilecek kıskançlık ve rakipleşme- Trakya ve Makedonya'da yaptığı fetih
lerden çekinmişti. Yakın çevresinde bu- !ere yenilerini eklemek ve puta tapma
lunanlardan bazıları, Osmanlı soyunun nın beşiği sayılan eski Yunanistan 'a  
geleceği bakımından gerekli gördükle- kadar uzanarak İslamiyet'i yaymaktı. Bu 
ri vahşice bir  girişimi, yani Murad'ın öl- arada, dönemindeki bütün tarihçiler, Os
dürülmesini önermişlerdi. Daha sonra- man Bey'in saray çevres inde lranlı şair 
ları, Osmanl ı  Hanedam'nda ilkel bir ve düşünürlerin yanında eğitildiğini, bu 
gelenek halini alacak olan ve şu anda da yüzden genç Mu ra d 'ın babasının görüş
Sultan Abdülmecid tarafından bile man- lerinden ve düşüncelerinden etkilenme
tığa uygun bulunan bu öğütlere Orhan diğini söylerler. Ayrıca Hıristiyan olarak 
Bey pek değer vermemişti. doğan annesi Nilüfer Harun 'dan da 
Murad, babasından cesareti, annesinden Hıristiyan telkinleri ald ığını ileri sürer
de iyi huylarını almıştı. Gurur! u, düşün- ler. Tarihçiler bu savlarına kanıt  olarak 
celi hali ve yumuşak çehresinin sağladı- da, Murad'ın düşüncelerindeki derin an
ğı doğal görkemi, başına geçirilecek lamları gösterirler ve ayn ı zamanda 
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onun bir İslam çabası taşımadığını da ek
lerler. 
Sultan Murad, hoşgörüsöz olarak tanınır
dı .  Hiç siyasal davranamadığı belirtilir
di. Din, onun savaşları için bir neden de
ğil, bir bahane oluyordu. Daha çok mil
letinin topraklarını genişletme k, adını ve 
soyunu ululaştırmak istiyordu. Ona gö
re, fatih bir ırk için egemenlik sürmek 
demek, yenmek demekti. Yazgılarına 
doğru yürüyen genç milletler, 
hükümdarlarını ancak zafer 
sonrasında tanırlar. 
Güneydoğu yönünde bir 
enge l vard ı .  Bu engel, 
onun gibi Selçuk sultania
rına bağlı olmaktan kurtul
muş, kısa süre içinde Batı 
Anadolu beyliklerinin top
raklarını eline geçirmiş güçlü 
bir Türkmen devleti olan Kara-
man Beyliği 'ydi. 
Karaman beyinin kendisine karşı besle
diği düşmanca tutumun getireceği tehli
keleri sezen Sultan Murad, babasının bü
tün ordusunu Uludağ'ın eteklerinde top
layarak, eski Galatia1 Krallığı'nın merke
zi olan Ankara'ya doğru yola çıktı. 

Ankara Zaferi 
Anadolu dağlarının ortasında yer alan bu 
güzel belde, geniş kuyrukları yere kadar 
uzanan koyunlarının yünü ve Ankaralı 

hanımların bitkilerden elde ettikleri 
kök boyalarıyla boyadıkları rengarenk 
koyun postlarıyla ünlü idi. Çiftçiler bu
raya, özellikle armut, elma bahçeleri 
ve üzüm bağları ile dolu olduğu ve 
Ayaş suyu ile yeşerdiği için büyük önem 
verirlerdi. Yöredeki Adoreus Dağı'na, el
ma ağaçlarının bolluğu nedeniyle E lma 
Dağı denmiştir. 
Sıcak kaynak suları, bütün Yunanistan 'ın 

hasta ve yaralılarını buraya çeker
di. Puta tapanlardan kalan ta

pınak yıkıntıları arasında 
yükselen kiJiselerin ve çan 
kulelerinin yanında cami 
kubbeleri ve minareler yö
reyi süslemeye başlamıştı. 

Sağlam kaleler, kayaların 
içine oyulmuş hendekler, 

oyma bronz kapılar ve eski 
zengin liğinin kalıntıları Anka

ra'yı hemen hemen Bursa düzeyine yük
seltiyordu. 
Ankara'nın surları önünde yenilen Ka
raman beyi, kenti Sultan Murad'a savaş 
ganimeti olarak bırakıp, kendisi Toros 
geçitlerine doğru çekildi. Sultan Murad, 
Ankara'yı, topraklarının kuzey bölümü
nün merkezi yaptı. Karaman Beyliği'nin 
ordusundaki Türkler, Osmanlı ordusu
na geçtiler. Hıristiyanlar da yeni devle
tin egemenliğini tanıyarak, vergilerini 
ödemeyi sürdürdüler. Bu küçük sefer, iki 

1. Murad 

1 Antikçağda içanadolu'da, merkezi Ankara olmak üzere Sakarya ve Kızılırmak arasındaki bölgeye verilen ad. Adını 
bu bölgeye yerleşen Galatlardan almıştır. Galatlar, Avrupa'nın batı bölgesinde oturan halkın adıdır. iö 280 tarihinde 
Balkan Yarımadası'nı istila ettiler. Galatların bir başka kolu da Trakya'yı istila etti. iö 278-277 yıllarında Boğazlar üz
erinden Anadolu'ya geçtiler ve yukarıda belirtilen bölgeye yerleşti ler. iö 1 89-1 88 yıllarında Romalılar ülkeyi işgal etti, 
daha sonra da Galatia'nın yönetimi için atadıkları kişiye kral unvanı verdiler. 
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den iz aras ında yerleşmiş olan zayıf 
Türkmen beyliklerinin Sultan Murad'ın 
egemenliği altına daha fazla sokmuş 
oluyordu. Sultan, Ankara ve yöresini, bir 
komutanına tırnar olarak bırakarak Bur
sa'ya bir kahraman olarak döndü. 

Rumlar Kıskıvrak 
Amcası Alaaddin Bey gibi, yeni toprak
lar fethetmek yerine, yeni bir düzen kur
mayı ve örgütlenmeyi uygun buldu Ye
ni kurduğu örgütlerden en etkilisi "Bey
lerbeyliği" oldu. Böylece, bir devlet 
adamının elinde hem adalet ve sivil 
yönetimle ilgili işler ve hem de ordunun 
komutanl ığı toplanıyordu .  Ancak bu 
devlet adamı, hükümdara bağlı ve so
rumlu bir birimin başında olmasına rağ
men, kendisine verilen görevlerde her an 
ölüm tehlikesiyle karşılaşabilirdi. Bir 
başbakandan daha yüksek konumda ve 
kesin otorite sahibiydi. Ne var ki, yasal 
olarak yine de sulta'ın bir kuluydu. 
Beylerbeyi unvanı, savaş zamanlarında 
başvezir rütbesiyle eş değerdi. Sultan 
Murad, beylerbeyi olarak, babasının ve 
ağabeyi Süleyman Bey'in eski silah ar
kadaşlarından ihtiyar Lala Şahin 'i seçti. 
Lala Şahin'in, Osmanlı Hanedanı ile bir 
akrabalığı yoktu. Sultan M urad 'ın böy
le bir seçim yapmasının nedeni, yüksek 
makamlara geçecek olan yakın akraba ya 
da oğulları n, ileride devletin varlığını teh
likeye düşürecek serüveniere girişınele
rini önlemekti. 
Devletin gücünü hareket birliği içinde 
toplayıp, ailesindeki beyleri önemsiz 
makamlara atadıktan sonra, ağabeyi Sü
leyman Bey'in izinden giderek, bütün 

Doğu Trakya Bölgesi 'ni adım adım 
egemenliği altına ald ı . 
Sultan M urad Ergene lrmağı'nın doğ
duğu dağlara doğru ilerlerken, komutan
ları Evrenos ve İ lbey'i, çini atölyeleri 
ve tarihsel anıtları ile ün yapmış olan 
İmparatorluk kenti Dimetoka'yı ele 
geçiriyordu. 
Dimetoka'nın Rum komutanı, tutsak 
düşen ve gözlerinin önünde öldürülece
ği tehdidinde bulunan tek oğlunun ya
şamına karşılık kaleyi Osmanlılara tes
lim etti. 
Dimetoka'nın kuşatması sürerken, Sul
tan Murad, B izans İmparatorluğu 'nun 
Avrupa'daki ikinci başkenti sayılan Edir
ne'ye yaklaşmaktaydı. 
Kent'in hem geçidi, hem de savunma 
hattı olan Meriç ırmağı 'n ın suladığı 
zengin ovanın merkezinde yer alan 
Edirne'ye vardığında, önce komutanla
rı Evrenos ve İ lbey'den ordusunun gü
cü hakkında bilgi aldı. Komutanlada ya
pılan durum değerlendirmesinin sonu
cunda, B izans İmparatorluğu'nun bu 
kuzey kalesinin fethedilmesi için kara
rını verdi. Böylelikle, Rumların elinden 
her şeyleri, hatta Doğu İmparatorlu
ğu'nu kurmak için geldikleri bu toprak
lardan Avrupa'ya kaçış yolları bile alın
mış oluyordu. 

Edirne Y azgısına Teslim 
Oldu 
Eski bir kentin kalıntıları üzerinde Ro
ma lmparatoru Hadrianus tarafından 
kurulan E dirne'nin, ilk bakışta Şam 
kentini anımsatan bir durumu vardır. 
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Lübnan Dağları'na yaslanmış Şam ile, 
Makedonya Dağları'na dayanmış Edir
ne arasındaki benzerlik hayret uyandı
rıcıdır. Edirne'de de, ufka bakıldığında 
aynı Şam'da olduğu gibi bol yeşillikli, ge
niş tepeli dağları görmek olasıdır. Berrak 
ve köpüklü üç ırmak tarafından sulanan 
bir vadinin ağzında, geniş bir ovanın baş
langıcında, gü llerin, ayva ve ceviz ağaç
ların ın, bağların arasında oluşu da Şam'ı 
andırır. Her dönemin şair ve tarihçileri, 
Edirne'yi, "toprağın bereketi ve impa
ratorluğun gücü" biçiminde nitelendire
rek anlatmışlardır. 
İstanbul'a göre sayıca daha az, ama da
ha çalışkan ve savaşçı olan Edirne hal
kı, kentini savunamadı. Eğlence ve tica
ret peşinde koşmaktan kişiliğini yitirmiş 
olan halk, Osmanlılara karşı istese Bul
garları, Sırp ve Arnavutları kiralık asker 
olarak tutabilirdi. Surlarının içi birkaç or
duyu barındımcak genişlikteydi. An
cak, gerilemekte olan imparatorlukların 
en belirgin özellikleri olan korku, cesa
retini yitirme ve ihanet her şeyi silme
ye yetiyordu .  

İ s tanbul 'dan gelecek yardıma inan
mayan, savaş kazanılsa bile süreksiz bir 
barıştan başka bir şeyin gelmeyeceği
ni bilen halk, yazgısına teslim oldu. Sul
tan Murad'a boyun eğmek istemeyen 
E dirne 'nin komu tanı,  yanında bir bö
lüm yabancı askerle, onurunu koruya
rak, sal iara binip Meriç üzerinden de
nize u laştı. Ve İstanbul 'a doğru yelken 
açtı . 

2 Rumeli. 
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Sultan Murad Zaferini 
Duyurdu 
Sultan Murad'ın gözünde İstanbul olma
saydı, Edirne 'yi başkent yapması işten 
bile değildi. Gerçekten de bütün koşul
lar bunu gerektiriyordu.  Yerin stratej ik 
önemi, ırmak, otlaklar, ovanın verimli
liği, zengin ve çalışkan halk, güzel anıt
lar, boyunduruk altına alınması daha ko
lay olan Bulgar, Sırp ve Arnavutların ya
kınlığı gibi etkenler, Sultan Murad'ı 
böyle bir karara zorlayan nedenlerdi. Fa
kat Sultan Murad, bu kentteki eğlence 
ve zenginliğin, askerleri ve kendinden 
sonra gelecek olanlar için Bizans'a kar
şı yaşatılması istenilen fetih özlemini 
azaltacağı kuşkusunu taşıyordu. Sanki bir 
karargahı terk eder gibi, Bursa'dan ayrıl
dığı zaman, Avrupa yakasında sürekli bir 
merkezden çok, geçici nitel ikte bir 
kampa ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. 
Bu yüzden başkent olarak Edirne, Bur
sa ve İstanbul 'un arasında yer alan Di
metoka'yı seçti. 
Aynı zamanda beylerbeyi ve başveziri 
olan Edirne Valisi Lala Şahin Paşa'yı, 
Bulgaristan, Sırhistan ve Tuna'ya kadar 
olan Avrupa topraklarını fetherrnek üze
re görevlendirdi. Lala Şahin Paşa'nın or
duları, sultan adına Filibe2 önlerine da
yandı. Sırtını doğal bir engel olan dağa 
dayamış, önünde geniş yatağı ve köpük
lü sularıyla Meriç lrmağı 'nın koruması
na sığınmış olan Filibe, ihtiyar !alanın sal
dırılarına Edirne'den daha uzun süre da
yandı .  Ama sonunda düştü. 
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Filibe, sultanın hazinesine kabarık bir ge
lir kaynağı sağlıyordu.  Bizans imparator
ları döneminde, tahıl ve meyve ticaretin
den alınan vergi, dört milyon akçe tutu
yordu. Ayrıca Hıristiyan halktan da ver
gi alınıyordu. Osmanlı orduları için, dağ
ların arasında uzanan vadilerden ve ova
lardan geçen bir yol yapıldı. Bu yolun ya
pımında Edirne ve Filibe'nin fethedilme
si sırasında alınan tutsaklar çalıştırıldı. 
Lala Şahin Paşa tarafından yaptırılan 
köprünün altından bugün bile Meriç' in 
suları köpürerek akar. Filibe savaşların
da e lde edilen ganimet ve tutsakların 
beşte biri devlete verildi. Bu uygulama, 
bundan sonra da aynı oranda devam et
tirilerek bir gelenek oldu. 
Filibe'nin alınmasından sonra, Osman
lı su ltanı ile Bizans imparatoru arasında 
geçici bir barış, yani bir ateşkes anlaşma
sı yapılmıştı. Birkaç aylığına Bursa'ya dö
nen Sultan Murad, bütün Türk beylik
lerine ve Arabistan'a kadar haberciler 
göndererek Rumeli topraklarındaki za
ferlerini duyurdu. 
Bir yandan Filibe'nin fethedilmesiyle Os
manlılara Balkanlar'ın ve Tuna kıyıların
daki verimli ovaların yolunun açılması, öte 
yandan Evrenos Bey'in Epir've Arnavut
luk üzerinde kurduğu egemenlik, Adri
yatik sahillerinin de Osmanlıların eline 
geçmesi sonucunu doğurdu.  Bu durum, 
Hıristiyan Batı dünyasında çok büyük 
yankılara yol açtı. Papa telaşa kapılmıştı. 
Eflak, Sırbistan, Bosna ve Macaristan 
halklarını, bu henüz tam anlamıyla tanın-

mayan millet tarafından tutsak edilmele
ri tehlikesine karşı birlik olmaya çağırıyor
du. Hıristiyanlığı yeni kabul etmiş olan ya
rı barbar topluluklar, papanın bu çağrısı 
üzerine harekete geçtiler. 
Yirmi bin Sırp, Macar, Bulgar, Efiaklı'dan 
oluşturulan bir ordu, Sırbistan ve Bulga
ristan dağlarını aşarak ilerlemeye başla
dı. Amaçları, Lala Şahin Paşa komutasın
daki Osmanlıları, Balkanlar'dan ve Me
riç 'ten savaşarak atmaktı. 

Hıristiyan Ordusu Meriç 'te 
Boğuldu 
Yirmi bin kişilik Hıristiyan ordusunun 
karşısındaki, Lala Şahin Paşa kuvvetle
ri on bin askerden oluşuyordu. Osman
lı ordusu, Bursa'dan istenilen takviye bir
liklerin gelmesini beklemeden Haçlıla
rın karşısına dikilrnekten kaçınmadı. 
Çünkü onlar, çocukluklarından beri sa
vaş alanlarında pişmiş Türk yiğitleriydi. 
Osman ve Orhan Beyler zamanından ka
lan deneyimli komutan İlbey, bir avuç 
seçme askerinin başında, gece karanlı
ğından yararlanarak Meriç I rmağı 'nı 
çevreleyen bataklıkları aştı. 
Birleşik Hıristiyan ordusu, önlerindeki 
ırmak ve bataklıkların aşılmazlığına çok 
güveniyordu. Askerler, içki içip sarhoş ol
muşlar, tamamen başıbozuk bir halde o
rada burada sızmışlardı. İl bey, bu disip
linsiz asker topluluğuna, derin bir uyku 
halindeyken baskın yaptı. Osmanlı atlı
larının naraları ve çıkardıkları gürültüler, 

3 Balkan Yarımadası'nda dağlık bölge. ion Denizi kıyısında ve Pindos'un batısında. Yunanistan'ın kuzeybatı bölümünü 
meydana getirir. E pir hakkında yazar Lamartine tarafından "Arnavutluk Denilen Ülke" başlıklı bölümde geniş bilgi ver
ilmiştir. 
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gece karanlığında yeri göğü inletiyordu.  
Böylece, neye uğradıklarını anlayamayan 
Hıristiyan ordusu, ateş, kan ve ölüme bo
ğuldu. Osmanlıların kılıçlarından kaçmak 
isteyen binlereesi Meriç 'in azgın suları
na kapı l ıp can verdi. Cesetler, Fili
be'nin köprülerinin altından sürüklene
rek günler sonra denize ulaştı. Sırpların 
dağılması ve kaybolması anlamına gelen 
Sırpsındığı, çatışmasız bir zaferle so
nuçlanan bu savaştan sonra, olayın geç
tiği küçük ovanın adı oldu. 

Tutsak Mimarlar 
Yiğit l ibey, Edirne'ye kahraman olarak 
döndüğünde, zaferin onuruna sahip çık
mak isteyen Lala Şahin Paşa'ya, halk ta
rafından çok sevildiği izlenimini verdi. 
Ve paşa, bu yüzden l ibey'i  çok kıskan
dı. llbey'e, içinde zehir bulunan bir ka
se göndererek ölüm kararını bildirdi. 
Kahraman Türk komutanı için ölüm, ka
zandığı büyük başarının ödülü oluyordu. 
l ibey, paşanın kıskançlığının nedenini 
anlamasma rağmen, haksızı suçlamak ye
rine başvezirin buyruğuna boyun eğdi ve 
kilsedeki zehiri bile bile içti. 
Başvezirinin yardım isteğine uymak için, 
Bursa'dan Edirne'ye doğru yola çıkan Sul
tan Murad, Haçlı ordularının bir baskın
la yok edildiği haberini alınca, Bursa'ya 
geri döndü. Trakya'dan elde edilen ga
nimetlerle iki başkent Bursa ve Dimeto
ka'daki cami yapımiarına hız verildi . 
Tutsak alınan Bizanslı mimarlar, cami ve 
minarderin yapımında bilgileriyle Os
manlılara yardımcı oldular. Bizans kilise-

lerinin basık tavanları yerine, camilere bol 
ışığın girmesini sağlayan yüksek kubbe
ler yapıldı. Avluların üzerinde, kubbele
rin arasında yer alan askılı geçitlerde, Müs
lümanlar minberde vaaz veren imaını ra
hatça görüp dinieyebiliyorlardı artık. Sü
rekli akan çeşmelerin şırıltılarını dinleyip, 
yüksek serviierin gölgelerinde serinleyen, 
uzun mermer sütunların taşıdığı kemeralt
larına, medrese hocası ve öğrencilerinin 
barındığı odalar açılıyordu.  
Artık, Osmanlıların yarattığı kendine öz
gü mimarlık sanatı ile İslamiyet her yer
den gökyüzüne doğru fışkırmaktaydı. 
Mimarsal değerleri yüksek tapınaklar, 
dinlerin kızları sayılır. Tanrı'nın adının ya
zıldığı bu taş yapılar, Tanrı düşüncesinin 
ürünleridir ve bunlar gökyüzünü taşı
yormuş görünümüyle insanları kendileri
ne hayran bırakırlar. Hintler, Mısırlılar, Yu
nanlar, Romalılar, Gotlar ve Bizanslılar, 
kutsal inançlarının yaratıcılığı ile, kendi
lerine özgü değişik mimarsal yapıtlar or
taya çıkarınışiard ır. Bu yapıtların bazıları 
panteisr4 düşüneeye göre yapılmıştı. Bun
lar sanki doğa ile kucaklaşıyorlardı. Bazı
ları, sırları halktan saklamak için yapılan 
piramitlerdi. Bir başkası, hayal gücünün 
bütün aşırılıklarıyla ortaya çıkardığı, hey
kellerle dolu Parthenon5 tapınağıydı. 
Daha neler neler vardı !  Değişik inanç
taki insanların kayalara oydukları mağa
ralar, toprağın derinliklerindeki gizli 
odalar gibi . . .  
Birbiri tarafından yok edilmeye çalışıl
mış, ancak hepsi üst üste gelmiş eski 
dinsel görüşlerin izleri, dünya üzerinde-

4 Vahdeti vücut. Yaratılanla yaratanın bir oluşunu, tek kaynaktan geldiğini savunan tasawuf görüşü. 
5 Atina'da Akropolis üzerinde bulunan Athena Parthenos Tapınağı. Eski Yunan mimarlık sanatının şaheseridir. 

46 



I .  M U R A D  

ki başka hiçbir yerde, Osmanlı toprak
larında olduğu kadar açık seçik gözler 
önüne serilmez. 
Mısır piramitlerinden Efes ve Atina ha
rabelerine, Parthenon harabelerinden 
Kudüs yeraltı mezarlıklarına, İstanbul'da
ki Ayasofya'nın kalın kubbelerinden 
Bursa ve Edirne camilerine kadar her yer
de, birbiriyle çatışmış inanışların yapıtla
rını görmek olasıdır. Bursa'da olduğu gi
bi aşağı yukarı her yerde, yenik düşenie
rin mimarları, zafer kazananların yapıtla
rının inşa edilmesi için çalıştırılmışlardır. 
Böylelikle, dünyanın her yerinde, yenen 
ve yenilen d inlerin tapınakları arasında 
sürüp giden bir hareketlilik, bir canlılık 
ve sürekli gelişme gözlenmiştir. Yeni ge
len halk, eski ipanışlara son vermek için, 
hazır bulduğu tapınağı kendi dininin ön
gördüğü biçime dönüştürmüştür. 

Sultan M urad Cahil Değildi 
Sultan Murad, babası ve kendinden 
sonra gelen sultanlar gibi, cami yapımı
na ve halkının dinsel ve edebiyat alan
larındaki eğitimine büyük önem vermiş, 
bu konularda büyük çaba harcamıştır. 
Ancak kendisi, savaş ve devlet yönetimi 
dışında fazla bir şey bilmezdi.  Hatta ba
zı söylentilere göre okuma yazma bile 
bilmiyordu.  Ancak bu söylentiterin pek 
tutarlı olmadığı görüşündeyim. Çünkü 
o, zeki bir annenin, bilgili olmasıyla ta
nınan bir a ilenin sürekli gözetimi altın
da büyütüten ve eğitilen bir ferdiydi. 
Nilüfer Harun'un oğlu, Edebal i 'nin to
runu, Orhan Bey'in halefi, bilgin Alaad-

din Bey'in hem yeğeni, hem öğrencisi 
olan bir adam, Bizans kaynaklarında 
ileri sürüldüğü gibi nasıl cahil olabilir? 
İranlı yazar ve bilginierin arasında yaşa
yan, halkının bütün bireylerinin eğitil
mesi için büyük çabalar harcayan Orhan 
Bey, nasıl olur da kendi oğlunu, Kuranı
kerim'in yasakladığı ve ırkının da nefret 
ettiği cehaletin kucağına atar? 
Herhalde tarihçiler, bu konuda halk 
arasında sürdürülen söylentilere kanmış
lar, kolay bir araştırma sonucu ortaya çı
karılabilecek gerçeğe sırt çevirmişlerdir. 
lmparatorluk topraklarında yaşayan din 
adamlarının ve bilginierin koruyucusu 
olan Sultan Murad'ın okuma yazma bil
mediği savının yalan olduğu kesindir. Sö
zünü ettiğimiz tarihçiler arasında, araş
tırmacılığı ile ünlü olan Hammer' in bi
le yer almış olması hayret uyandırıcıdır. 
Tarihçi Hammer, Dubrovnik6 Cumhu
riyeti ile yapılan bir anlaşmanın altına, 
Sultan Murad'ın, güya koyduğu ileri sü
rülen imzası yüzünden birtakım savlar or
taya atmıştır. 
Hammer'e göre, Sultan Murad, Osman
lıların deniz ve kara ticaretini serbest bı
rakmaları karşılığında beş bin düka altın 
vermeyi taahhüt eden Dubrovnik Cum
huriyeti ile yapılan anlaşmayı imzalamak 
için elini mürekkebe bulamış ve tıpkı bir 
aslanın pençesinin kurnda bıraktığı iz gi
bi, kağıda avucunun ve beş parmağının 
izini çıkartmış tır. Yine söylentilere göre, 
sultan bu hareketi yaparken ortadaki üç 
parmağını  bitişik, baş ve küçükparmak
larını ise ayrık olarak kağıda basmıştır. 

6 Eski Ragusa, Yugoslavya'da {Hırvatistan) kent. 1 9 1 8  yılında yeni kurulan Yugoslavya'ya katıldı. 
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Ortaya atılan bir sava göre, böylece 
kendinden sonra gelen sultanlar, dünya 
egemenliğini ve gücü temsil eden, çev
reyi ise küçük görmeyi simgeleyen bu 
imzayı gelenek olarak sürdürmüşlerdir. 
Oysa gerçek böyle değildir. 

Padişah Tuğları 
İmparatorluğun katipleri, sultanların yü
celiğini ve soyluluğunu simgeleyen imza
larına, usta kalemleriyle bazı eklemeler 
yapmışlar, sanat güçleriyle bir şaheser ya
ratmışlardır. Tuğra adı verilen bu imzanın 
ortasında, padişahın adı ve kaçıncı Osman
lı padişahı olduğunu gösteren sayı yer al
mıştır. Romalılar ve Bizanslılann kendi im
paratorlarına Sezar unvanını vermeleri 
gibi, Osmanlılar da padişahlarına "daima 
zafer kazanan" sıfatını eklemişlerdir. 
Üçüncü Osmanlı sultanı olan Murad'ın, 
cehaletiyle ilgili olarak ortaya atılan 
söylemilere ve belgesiz savlara inanma
mız olası değildir. Çünkü, imparatordan 
en basit halka kadar Doğu 'da yaşayan 
herkesin imzasını kazdırdığı bir mührü 
ya da yüzüğü vardı. 
Eğer Sultan Murad, mühür kullanmayıp, 
ileri sürüldüğü gibi elini mürekkepleyip 
avucunun ve parmaklarının izini kullan-

mak istemişse, böyle ctavranışı onun 
imza atmasını bilmediği biçiminde de
ğil , Hırıstiyanlarda kalacak bir kağıt 
parçasında gücünü göstermek, onJarda 
sürekli bir korku duygusu yaratm.ak is
tediği biçiminde yorumlanmalıdır. İ le
ri sürüldüğü gibi bu hareket eğitim ek
sikliğinden değild ir. 
Tanrı, Kuranıkerim'de, bütün inanan
lara okumalarını ve yazmalarını buyur
muştur. 
Herhangi bir kişinin bile okuma yazma 
bilmemesi doğal karş ılanmazken, bir 
su ltanın cahil kalması ve Kuranıkerim
de yer alan Tanrı'nın buyruklarına kar
şı gelmesi, en azından bir ihmal, hatta gü
nah sayılırdı. 
Sözde okuyup yazması olmayan bu sul
tanın döneminde yetişen matematikçi
ler, filozoflar ve şairler, Bursa'da doğup 
gelişen bilim ve edebiyatı İran'a, Orta 
Asya'ya götürüyorlardı. 
Bursalı bilgin Kadızade, Semerkant'a ge
ometri dersleri vermek üzere gönderil
mişti. Dersleri çok ilgi çekici oluyordu. 
Öyle ki, onun ders verdiği saatlerde bü
tün kürsüler boşalıyor, hatta öğretmen
ler bile gelip onun öğrencisi oluyorlardı. 
Kadızade7 gibi yine Bursalı bilginlerden 

7 Türk matematik bilgini (Bursa 1 337-Semerkant 1 4 1 2). Babası kadılık yapan bir bilg indi. Molla Fenari'den astrono
mi  ve matematik öğrendi. Çağın ünlü bilim merkezlerinden olan Türkistan'a gitti. Uluğ Bey'den yakın ilgi gördü. 

Onun Türkistan'da kurdurduğu medresede müderrislerin reisi olarak görevlendirildi. Seyid Şerif Cürcani'nin Mevakd 

(Duraklar) adlı yapıtında birçok konunun yanlış işlendiğini ortaya koydu. Semerkant'ta Anadalulu olması nedeniyle 

Rumi diye tan ındı. Matematik ilkelerini astronomi araştırmalarına uygulayan, gök varlıklarının kendi yörüngeleri üze
rindeki dönüşlerini incelerken matematiği n verilerinden yararlanan ilk bilginlerdendir. Felsefe konusunda akılcı bir tu

tum benimsedi. Ona göre, akılla inancın alanları ayrıdır. inançla ilgil i konular hiçbir zaman aklın ilkeleriyle 

bağdaştırılamaz. inanç alanına giren konulara akılla çözüm yolu aramak doğru değildir. Bazı yapıtları: Muhtasar fi'/

Hesap (Hesap Özeti), Risa/e fi istihrac-il Ceyb Derece Vahide (Birinci Dereceden Çıkarma Üstüne Risale). 
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olan Cemalüddin8 çok ileri derecede 
Arapça biliyordu.  Onun da görevi, Sul
tan Murad'ın medreselerinde dil öğret
mekti. Yine aynı dönemde ünlü olan 
Burhaneddin'in9, Tanrı 'nın özellikleri ve 
kutsal ruh konularında yaptığı yorumlar, 
bütün Anadolu kürsülerinde ilgiyle iz
leniyordu. Eski Yunanların çoktanrılı dü
şüncesiydi. İslam düşüncesinin çatışma
sı Osmanlıların o günkü topraklarında 
sürmekteydi. 

Edirne Başkent Oldu 
Bursa ve Dimetoka'da Sultan Murad 
devlet işlerini sürdürürken, komutanla
rı Evrenos, Timurtaş ve Lala Şahin de, 
Avrupa'nın Karadeniz ile Adriyatik De
nizi ve Tuna Nehri arasında kalan bölü
münde fetihler peşinde koşuyordu.  
Doğa şartlarının B izans İmparatorlu
ğu'nun bir kalesi haline getirmiş oldu
ğu bu dağlık arazi, Osmanlı askerlerine 
Trakya'da olduğundan daha büyük bir 
direnme gösteriyordu. Osmanlı ordusu, 
Bulgar ve Epir geçitlerinde adım adım 
ilerlemek zorunda kalıyordu .  Yavaş ha
reket ettiği için Sultan Murad tarafından 
azarlanan Timurtaş, Meriç'in kollarından 
biri olan Tunca ırmağı'nın doğduğu 
dağın çevresinde bulunan kentlere doğ
ru sald ırıya geçti. Balkan dağlarının va
dile rinde bulunan demir madeni ocak-

ları Lala Şahin tarafından ele geçirilin
ce, Bizans İmparatorluğu'nun silah üre
tim atölyeleri artık Osmanlı ordusuna 
hizmet vermeye başladı. Bu arada, Sul
tan Murad da oturmaktan sıkı lmıştı. 
Dimetoka'dan çıkarak harekete geçti. 
Selanik Körfezi ile Karadeniz arasında 
kalan yarımadayı aşarak, Tuna deltasın
dan İstanbul Bağazı'nın girişine kadar 
olan yerleri, ülkesinin toprakları arasına 
kattı. Böylece Avrupa'nın bu bölgesinin 
Osmanlı Devleti 'nin eline geçmesi beş 
yılda tamamlandı. 
Osmanlı topraklarının Avrupa içlerine 
kadar yayılması, Edirne'yi, zorunlu ola
rak devletin başkenti yapıyordu. Sultan 
Murad, dönüşünde oraya Bizans impa
ratorlarının rakibi olan bir sultana yara
şan bir  saray yaptırdı. Hükümetini 
Edirne'ye taşıdı. Anadolu toprakların
da ise yetkili yönetici olarak Hayreddin 
Paşa 'yı bıraktı. Osmanlı  devlet adam
ları arasında saygı gören bu ihtiyar pa
şa, akl ının devlet işlerinin ağırlığın ı  
kaldıracağı yaşa kadar çalıştı. Sonra, Os
man Bey zamanında doğduğu Yenişe
hir'e dintenrnek üzere çekildi ve orada 
da öldü. İhtiyar Beylerbeyi Lala Şahin 
de, hizmetlerinin ödülü olarak, kendin
den sonra geleceklere kalacak olan Fi
libe kenti ve çevresini Osmanlı toprak
larına kattı. Lala Şahin için, Fi l ibe bir 
uç beyliği oldu . · 

8 Cemalüddin (Ahmed ibni Ali ibnül Hüseyin ibni Mühenna): Arap bilgini ( 1 347-1424). Seyyid Tacüddin Muham
med'den ders aldı . En ünlü yapıtı Umdet-üt-Talib fi Ensab-1 Ali Ebi Talib'dir. Öteki önemli yapıtının adı EI-Tuhfet-ül Ce

mali ( Cemali'nin Armağanı)' dır. 
9 Kadı Burhaneddin: Türk devlet adamı, şair ve bilgini ( 1 344-1 398). Halep'te bilimsel çalışmalar yaptı. Çok zeki bir 
kimse, iyi bir devlet adamı, bilgin bir kadı idi. Aynı zamanda iyi bir şairdi. Tercih-üt-Tavzih adlı yapıtında Sadeddin Tef
zani' nin Telvih adlı yapıtında ileri sürdüğü fikirleri eleştirdi. iksir-üs Saadet fi Esrar-il ibadet (i badetin Sırtarına Dair 
Saadet iksiri) adlı yapıtında da ibadetleri n önemine değinir. 
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.r_.,.v-:ı.t.; �:,.. - �.YJ { � Y�_,,J ._I ( _.; J 
Edirne S'arayı. 

Oradan başlattığı seferlerlc ve dinrnek 
bilmeyen bir çabayla, iki deniz arasında 
kalan dağ ve vadilerle kaplı topraklarda 
ilerlemeye başladı. 
Rodop, Balkan ve E pir dağları arasında
ki Arnavutluk, Bulgaristan, Sırhistan 
gibi hayvancılığa elverişli ormanlık böl
geler, Lala Şahin tarafından işgal edildi. 
E le geçirilen kentlere komutanlarını 
yerleş tirdikten sonra, Osmanlı egemen
liğini kabul etmeyen halkları yöredeki 
dağlara sürdü. 
Sultan Murad, başvezirinin seferlerini 
d ikkatle izliyor ve zaman zaman da ona 
yardımcı oluyordu. Osmanlı ordusunun 
barbartarla yaptığı savaşları fırsat bilen 
Karadeniz kıyılarındaki bir kısım Rum 
kentleri, Osmanlı Devleti egemenli
ğinden kurtulup bağımsızlık elde etmek 
üzere ayaklanınctı, Sultan Murad hare
kete geçti. Küçük bir kuvvetin başına ge-

çerek bütün Trakya'yı dolaştı, ayaklan
maları bastırdı. Ayaklananları cezalandır
dı. Aynı hızla geriye dönerek, Arnavut
luk'taki Apollonia Hı kentini kuşa ttı. 
Kentin kalın surları önünde gereksiz ye
re uzayan bu kuşatmayı kaldırmayı dü
şünürken, yaslandığı çınar ağacının altın
daki yer birdenbire sarsılmaya başladı. 
Yerden kalkan tozlar aras ında kalan 
ken t  gözlerden kayboldu. Surlar ise 
kendiliğinden yıkılınaya başlamıştı. Açı
lan gedikten içeri daldı ve hiçbir güçlük
le karşılaşmadan Apollonia 'yı zaptetti. 
Sultan Murad'ın rastlantı sonucu dayan
d ığı o çınar ağacına, "Mutlu Çınar" adı 
verildi. 

Külahlardaki Değişiklik 
Elde edilen ganimetler çok değerliydi. 
Eski çoktanrılı din lerden kalan tapı-

10 Eski çağlarda Anadolu'da bu adı taşıyan çeşitli kentler vardı. Anadolu'nun dışında da illyria'da, Aoos lrmağı ağzında 
aynı adla bir kent bulunuyordu. 
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naklar ve daha sonraları kurulan Hıris
tiyan tapınakları kenti zenginleştirmiş
ti. Kilisderin içindeki altın ve gümüş ku
palar göz kamaştırıyordu. Sultan Mu
rad 'ın askerlerinden biri, altın kupalar
dan birini başına geçirmiş, ancak onu kü
lahıyla gizleyememişti. Askerin bu du
rumu sultanın dikkatini çekmiş ve gani
metieri gizlediği için azarlanmıştı. Ne var 
ki, Sultan Murad, külahın alt tarafından 
gözüken altın kupanın, şerit gibi duru
şunu da çok beğenmişti. Bu durum 
üzerine suçlu asker affedildi ve bundan 
böyle, Osmanlı ordusu subaylarının sa
vaş külahlarının alt tarafına sarı bir şerit 
eklenmesi buyruğu çıkarıldı. Kendisi de, 
o zamana kadar giydiği, çevresi muslin 
eşarpla sarılı keçe külah yerine, altın şe
ri t t i  külah giymeye başlad ı. Kırmızı 
yü nden bir ceket ve kaftan, atalarından 
beri Osmanoğlu'nun savaş elbisesi ol
muştu. 

Kan ve Ate§ Rengi 
Apollonia 'nın teslim olmasından sonra 
hareke tlerinde serbest kalan Sultan 
Murad, en iyi komutanlarından olan Ev
renos Bey'in Tesalya 1 1  fethine katıldı. 
Buradan, Hem us Dağı'nın kuzey etek
lerine inerek Bulgar Kralı Susmanus 
(Ş işman İ van) ile birleşmiş olan Sırp 
despotu Lazar' ın ordularıyla karşılaştı. 
Sultan Murad'ın bu iki düşmanı, ordu
larını  Konstantinos 'un  ( Konstantin)  

. doğduğu Niş Vadisi'nde toplamışlardı. 
J ustinianus tarafından güçlendiri lmiş 
surları, Avrupa'nın anahtarı gibi bir va
dinin girişinde yer alması ve iki yanının 
1 1  Yunanistan'da bir bölge. 

ı rınakla çevrilmesi, kenti Sırplada Bul
garların önemli bir üssü durumuna sok
muştu. 
Ancak, sultanın orduları Hemus Dağı 'nın 
üzerinden kopup düzlüğe İnıneye baş
layınca, Niş kenti için teslim olmaktan 
başka bir çare kalmamıştı. İki prens de 
kurtu luşu kaçmakta buldular. Padişah 
onlarla geçici bir anlaşma yaptı, Niş'i ege
menliği altına alarak, Edirne'ye yine za
fer kazanmış olarak döndü. 
Yeni başkentin coğrafya yönünden taşı
dığı önem, ılımlı iklim, şırı! şırı! akan su
lar, zengin otlaklar, tadına doyum olma
yan meyveler, Hem us Dağı ormanların
daki avlar sultanı buraya bağladı. 
Bu sayede, sultan dinlenme fırsatı bulur
ken, hükümetin politikası da doğal ola
rak Avrupa ağırlıklı olmuş, Asya savaş
Iarına ara verilmişti. Sultan bu zaman içe
risinde, ordularının örgütlenmesi, d i
siplini, üniformaları, rütbe ve sancak du
rumlarındaki yenileştirmelerle ilgilenme 
fırsatı da elde etti. Osmanlı Devleti'nin 
bayrağının rengi, daha önceki bayraklar
dan ayırmak üzere kendi fetihcilik amaç
larının simgesi olan kan ve ateş rengi kır
mızıya dönüştürüldü. 
Bilindiği gibi, Hz. Muhammed Dönemi 
Araplarının bayrak rengi güneşten esin
lenerek sarı, Fatımilerinki topraktan 
esinlenerek yeşil ,  E mevilerinki gün 
rengi beyaz, Abbasilerinki gök rengi 
maviydi . 
Sultan Murad döneminde, yılların yaş
landırdığı Lala Şahin'in yerine Timur
taş Beylerbeyi olmuştu. 
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Bayezid' e Gelen Göz 
Kama�tırıcı Armağanlar 
Murad'ın üç oğlu ,  saraylarda ve savaş 
alanlarında yetişiyordu. Oğullarının en 
büyüğü olan ve sonradan Yıldırım sıfa
tını alan Bayezid veliaht olarak yetişti
riliyordu .  Babalarının izinde giden Sul
tan Murad, gel inine verilecek çeyizin 
devlete eklenecek bir miktar toprak 
olmasını istiyordu. 
Bursa topraklarının güneyinde yer alan 
Gerınİyan Türk beyliğine elçiler gönde
rerek, beyin tek kızını oğlu için istetti. 
Böyle önemli bir kişiyle dün ür olmak
tan mutluluk duyan Gerınİyan beyi, kı
zını vermeyi hemen kabul etti. B irinci 
yaveri, gelininin atını geminden tutarak 
Sultan Murad 'ın sarayına kadar götüre
cekti. 
Murad ve oğlu da Avrupa'dan Asya'ya 
geçerek genç kızı karşılamaya gittiler. 
Arap, İ ran, Mısır, Suriye emirliklerinde 
ve hatta B izans 'tan gelen kurullar, sul
tan ve oğluna Bağdat'ta bile duyulmamış 
zenginl ikte armağanlar getiriyorlardı .  
Bu armağanlar arasında Arap atları, İran 
halıları, M ısır ipeklileri, ayrıca Habeş ve 
Ege bölgesinden kara ve beyaz, kadın ve 
erkek tutsaklar da vardı. 
H ıristiyanlığı terk edip Müslüman olan 
Sultan M urad 'ın  komutanı Evrenos 
Bey, Osmanlılar için Yunan toprakları
nı fethediyordu. Veliahta onun verdiği 
armağan, Adriyatik kıyıları ve adalarının 
ganimeti oldu. 
Tesalya'dan seçilen, Rum ırkının en gü
zel iki yüz tutsağı armağan kervanının 
önünde gid iyordu. Bu tutsaklardan onu, 
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başlarının üstündeki altın tepsilerde 
Venedik düka altınları taşıyordu. 
B ir başka on tutsağın başları üzerinde, 
eski İ talyan altınlarıyla dolu gümüş 
tepsiler vardı .  On sekiz tutsak, som al
tından el yıkama ibriği taşıyordu .  Geri 
kalan tutsaklar ise altın ve gümüş kupa
lar, kristal cam eşyalar, Venedik camla
rı, değerli taşlarla işlenmiş süs eşyaları 
getiriyordu. 
B u çok değerli armağanlar gelenekiere 
uyularak Bayezid'in ve nişanlısının ayak
larına saçıldı. Bunun için bu armağanla
ra "saçı" deniyordu. Genç kız da çeyiz 
olarak, Sultan Murad'ın ve eşinin ayak
Iarı d ibine Gerınİyan Beyl iği'nin sahip 
olduğu dört büyük kentin altın anahta
rını koydu. Bu kentler arasında yer alan 
Kütahya, yedi camisi ve yedi hamamı, 
meyve taşan bahçeleri, bol yapraklı 
ağaçlarıyla ünlüydü.  

Sultan Murad'ın Gözü Hep 
Batı'daydı 
Kütahya kenti böylece Osmanlı İmpa
ratorluğu tarafından Torosların başlan
gıcına dikilen bir kök gibi oldu. Germi
yan ve Karaman 'daki fazla güçlü olma
yan beylikler ve özellikle Hamid Bey, 
Sultan Murad'a bağlı olmayı, sonucu be
lirsiz çekişmelere üstün tuttular. Onun 
koruması altında eski mevkilerine ve ser
vetlerine sahip olabilmek için Kütahya 
çevresindeki bütün kentleri ve vad ile
ri Osmanlılara bıraktılar. 
Sultan Alaeddin tarafından inşa ettirilen 
aynı adlı göl yanındaki Beyşehir, Suğla 
Gölü yakınlarındaki Seydişehir ile Ak-
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şehir, Isparta, Eğridir, Karaağaç kentle
ri Sultan Murad'ın yasalarını ve yöneti
cilerini kabul ettiler. Bu kentler orman, 
otlak ve hayvan sürüsü bakımından çok 
zengindi. Aynı zamanda bu kentlerde 
dokuma tezgahları da bulunuyordu. 
Anadolu 'yu paylaşmış olan beyliklerden 
yalnız üç tanesi bağımsızlıklarını koru
ya biliyordu. Bunlar; Diyarbakır'da Ka
rakoyun Türkmen beyliği, Anadolu ile 
Mezopotamya arasında yer alan Maraş ve 
Adana beylikleriydi. 
Bunlar Osmanlıların Avrupa'ya yürüyüş
lerinde arkalarını güvence altına alan 
güçler olduğundan Sultan Murad onlar
la ilgilenmiyordu.  Onun hedefi daima 
Batı idi. Zafer ve serverin orada olduğu
nu biliyordu. Karadeniz kıyısında ya da 
Suriye'deki birkaç aşiretin bağımsızlık
larının kendisi için bir tehlike oluşturma
dığıhı, zamanı gelince onları da egemen
liğine alacağını bildiği için, Trakya ve Yu
nanistan'daki seferlerini aralıksız sürdü
rüyordu. 

SofYa Komutanına Oynanan 
Oyun 
Timurtaş Paşa yeniden Rodop ve He
mus geçitlerini açmış, Makedonya'ya in
miş, Manastır'ı işgal etmişken, Osman
lı ordusunun bir bölümü de Rodop ve 
Hemus Vadisi 'nde bulunan, halkı zen
gin ve savunması güçlü Sofya kentini ku
şatmıştı. Sofya, İstanbul ile Tuna yata
ğı arasında Edirne, Filibe ve N iş ile bir 
hat oluşturuyordu. Solunda Arnavutluk 
dağları, sağında Balkan dağları vardı. 
Sofya kenti, Şam ve Edirne gibi, suların 

yanında, dağların gölgelerinde uzanıyor, 
armut ve kayısı ağaçlarının yaprakları al
tında dinleniyordu. Meyve bahçeleri, bu
gün olduğu gibi, göz alabild iğince uza
nıp gidiyordu. Sofya'nın Sırhistan tara
fına bakan cephesinde, ortasında ırma
ğın aktığı, üzerieri üzüm bağları ile kap
lı iki yüksek burun doğal bir geçit oluş
turuyordu. Bu geçit darlığı sayesinde çok 
az sayıda askerle tutulabiliyordu. Osman
lılar tarafından fethedilen bu kent onla
ra yalnız zevkli günler geçirecek bir 
belde değil, özellikle barbar kavimlerin 
ortasında bir üs sağlıyordu. 
Fakat kentin surları, dar geçit arasından 
akan ırmağı ve şatoları, yıllardan beri Ti
murtaş'ın kuşatmasına ve saldırılarına 
karşı koymuştu. 
Osmanlılara özgü bir kurnazlık ve Rum
Iara özgü bir ihanet, kentin Timurtaş'ın eli
ne geçmesine neden oldu. Timurtaş'in or
dusundan genç bir Osmanlı subayı, güya 
ölümden kaçmış gibi kuşatılmış kente sı
ğınmış ve kentin komutanından yaşamı
nın bağışlanmasını istemişti. Sunduk 
adındaki genç askerin yakışıklılığı, yalvar
mahırı, yeminleri, gözyaşları Sofya komu
tanını kandırmıştı. Kale içinde kalmayı ba
şaran genç Osmanlı subayı, yeni görevle
rini içtenlikle yerine getiriyordu. Böyle
ce komutan da, onun artık bir daha Osman
lılarla uzlaşamayacağı kanaari uyandı. 
Aylardan beri süren kuşatmanın verdi
ği sıkıntıyla, komutan fırsat buldukça tek 
başına Sofya'nın Sırhistan tarafına bakan 
ormanlarında doğan avına çıkardı. 
Yine bu aviardan birinde, Sunduk, san
ki atının önünde kaçan bir av hayvanı
nı kovalarmış gibi yaparak, komutanla 
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birlikte dörtnala kentten uzaklaşmaya 
başladı. Gözden iyice uzak bir yerde, 
birden komutanın üzerine saldıraran 
Sunduk, onu yere düşürdü ve bağlaya
rak yakındaki Osmanlı karargahına gö
türdü. 
Komutan, Sofya surları önünde halkına 
gösterildi. Bu durum karşısında bütün 
umudunu yitiren kent halkı Sofya'nın 
kapılarını Timurtaş'a açtı. Bundan böy
le Sofya Sultan Murad'ın seferleri için bir 
kışla görevi görecekti. 

Bizans 'ın Çabaları 
Arka arkaya süren ve pek az direnmey
le karşılaşan fetihler sayesinde İstan
bul'un çevresindeki çember daralmaya 
başlamıştı. Sultan Murad'ın yeni hedef
lerinin tehdidi altında olan lmparator lo
annes Palaiologos, artık dağıracak serve
ti kalmadığı için ne Rumlardan ne de ki
ralık barbar kavimlerden medet umabi
l ird i. 
Bizans'ta etkili olduğu kadar gitgide 
daha da şiddetleneo dinsel kavgalar, La
tin ve Rum kiliselerinin arasında korkunç 
bir düşünce ayrılığına neden olmuştu. 
Batılı Hıristiyan halklarını ve prensleri
ni, Doğulu Hıristiyan kardeşlerinin yar
dımına koşturacak dinsel heyecanın 
yalnız Roma'daki papanın çağrıs ında 
olduğu Bizanslılar tarafından çok iyi bi
l iniyordu. 
Bu çağrıyı gerçekleştirebilmeleri için, bü
tün savlarından vazgeçmeleri gerektiği
nin de farkındaydılar. Ioannes Palaiolo
gos bu önemli siyasal ve dinsel görüşme
yi b izzat kendisi yapmak istedi. Çünkü 
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İoannes Palaiologos, Pierre l 'Ermite 
adında basit bir keşişin peşine sayısız Av
rupalıyı takarak, İsa'nın mezarını halife
lerio elinden kurtarmak için Doğu'ya 
Haçlı Seferleri yapılmasını sağladığını bi
liyordu. Ve O, Konstantin'in kırmızı 
elbisesine bürünmüş bir imparatorun, 
Latin prensierin sarayında ve havacile
rin haletlerinin ayakları altında, Hıristi
yanlığın ilk başkentini ve ilk halkını, 
Müslümanların boyunduruğundan kur
tarmak için Avrupa'dan biraz altın, biraz 
kan dilenıneye gelmesinin kendisine bir
kaç ordu, birkaç savaş gemisi sağlayaca
ğını umuyordu .  
Batı 'yı harekete geçirmek için Bizans 
Imparatoru'nun katlanmak zorunda kal
dığı hareketleri, yanında bulunan Bizans 
tarihçileri çok acıklı bir dille kaleme al
mışlardır. 

Babanın Oğula Öğüdü 
Talihsiz Manuel'in oğlu ve taht ortağı 
olan loannes Palaiologos, babasından ve 
meslektaşından saray politikasıyla ilgi
li gelenekleri öğrenmişti. 
İhtiyar imparator, oğluna şu öğüdü ver
mişti: 
"Osmanlıların ilerleyişini durdurmak 
için yapılacak tek şey, bunların çekindi- � 

ği Latin-Bizans birliğinin sağlanmasıdır. 
Osmanlıların saldırıları karşısında son ça
re imdadımıza koşacak olan Batı Hıris
tiyan ordularını onların önlerine çıkar
maktır. Böyle bir birleşmenin gerçek ola
bileceğini onlara göstermek için Latin
leele Rumların arasındaki düşünce ayrı
lıklarını gidermeye çalış. 
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Zsigmond. 

Latinlerden, her iki kilisenin görüşleri
ni tartışmak üzere bir konsil toplantısı ya
pılmasını iste. Osmanlılar sürekli birli
ğin kurulması kuşkusuyla yaşayacak ve 
sizin nihayet başanya gittiğinizden kay
gı duyacaktır ." 
Ne var ki doğanın kucağından yeni çık
mış bir halktan beklenmeyecek derece
de Osmanlılar, kısa sürede diplomasinin 
inceliklerini kavramışlardı .  
·Hemen Macar Kralı Zsigmond 'a12 baş
vurarak, konsil toplanmasını, dolayısıy
la iki kilisenin birleşmesini önlemesi kar
şılığında büyük para önerdiler. 

İoannes Palaiologos, babasının bu güzel 
öğütlerini küçümseyerek dinledi. 
Oğlu yanından ayrıldıktan sonra Manu
el, "Ne yazık! Oğlum kendisini bir kah
raman ve büyük bir kral sanıyor. Oysa biz 
kahramanlık ve büyüklük çağını çoktan 
geride bıraktık. Oğlumun cesareti, baş
ka bir çağda yurdumuzu kurtarabilirdi, 
ama şimdi felaketimiz olacak. Bize bir 
kahramandan çok, aklı başında bir hü
kümdar gerekli" diye konuştu. 
Birkaç hafta sonra, Bizans'ın elinde ka
lan birkaç prensliği, oğulları arasında pay 
eden Manuel öldü. İkinci oğlu Andro
nikos Selanik'i; öteki dört oğlu, Theo
doros, Konstantin, Tomhas ve Demet
rius, Yunanistan'ı paylaştılar. Andrani
kos Selanik'e sahip olur olmaz onu he
men altın karşılığında Venedikli lere 
sattı ve yaşamının son günlerini karan
lıklar içinde, cüzam hastalığının pençe
sinde geçird i. 
Sultan Murad'ın komutanları tarafından 
kısa zamanda prensliklerden kovulan 
öteki kardeşler, lstanbul'a, ağabeyleri lo
annes Palaiologos'a sığınd ılar. 
Tahta yeni geçen bu prens, güzelliği Ka
radeniz Rumları arasında dilden dile do
laşan Trabzon prensesi ile evlenmek için 
karısını boşad ı. 
Rum kilisesini, Latin kilisesine birleştir
mek amacıyla bir konsilin kurulması için 
politik çabalar gösterdi. Papalık'la, öte
ki Katalik konsillerin arası açık olduğu 
için, zaman böyle bir girişim için çok uy
gundu. 

12 Lüksemburglu Zsigmond, bir  Germen imparatoruydu. Macaristan'ı XIV ve XVI yüzyıllarda yabancı hanedan soy
larından gelen krallar yönetmişti. Zsigmond da bu krallardan biridir. 
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İsviçre'deki Bazel Konsili, Papa Euge
ne'i yerinden indirip bir manastıra kapat
mıştı. Konsil kendi hareketini Hıristiyan
lığın çıkarı için yapılmış göstermek isti
yordu. Alman İmparatoru ve Macar Kra
lı Zsigmond, Palaiologos'un önerilerini 
reddetmesi için Sultan Murad' ın yolla
dığı altın dolu tepsileri geri çevirmiş, 
Konsil'in çağrısını kabul etmişti. 
Konsildeki papazlar, İoannes Palaiolo
gos'un,  Hıristiyan Doğu ile Batı 'nın 
birleşmesini görüşmek ve anlaşmak için 
.patrikleriyle beraber gelmesini istiyor
lardı. 
İoannes hazinesinin fakirliğini bahane 
edince konsil, seyahati için on bin duka 
altın vereceğini, Avrupa'da maiyeti ile bir
likte geçireceği günler için bütün masraf
larını ödeyeceğini bildirdi. Bizans impa
ratorunun yokluğu sırasında, İstanbul'u 
Osmanlılardan korumak için Latin asker
ler, savaş gemileri ve para gönderildi. 
Palaiologos 'un olası itirazlarını da orta
dan kaldırmak için konsilin, Adriyatik kı
yılarına yakın olan Fenare'de toplanaca
ğı bildirildi. 
Sultan Murad karşılıklı görüşmeleri öğ
rendi. İki kilisenin birleşmesiyle, karşı
sına bir halk yerine bütün Hıristiyan 
dünyasının çıkacağını anladı. Bunun 
üzerine Sultan Murad, İoannes Palaio
logos'a, Papalık'ın önerisini geri çevirme
si durumunda güvenliğinin sağlanacağı-

nı ve hatta servet vereceğini bild irdi. İs
tanbul kilises inin ileri gelenlerinden 
bazıları, kararsız imparator'u birliğe iti
yorlar, bir bölümü de geri çekiyorlardı. 
Nihayet İstanbul'daki acıklı durumu, ona 
hem atalarının ününü, hem de şimdiki 
sefaleti ni anımsatan bir sarayın vaat edil
mesi ve bir süre de olsa İstanbul'dan kaç
ma fırsatı doğması aklını çeldi. Yanında 
İstanbul patriği ihtiyar Joseph olduğu 
halde papanın gemilerine bindi. Maiye
tinde, unvaniarı B izans İmparatorlu
ğu'nun küçüklüğü ve zavallıl ığıyla bağ
daşmayan bir sürü şatafatlı din adamı, ta
rihçi, yazar ve şair vardı. 

Papanın J esti 
Böylesine saray ve kilise ileri gelenleri 
ile yüklü donanma, yavaş yavaş Ege De
nizi'nderı geçerek, Adriyatik üzerinden_ 
Venedik'e doğru yollandı. Rüzgarla ve 
dalgalarla boğuşarak geçen seksen gün
lük uzun  seyahat sırasında, Marmara, 
Trakya, Ege Denizi, Yunanistan, Epir, 
Arnavutluk kıyılarını izleyen Bizans im
paratoru, bir zamanlar atalarının sahip ol
duğu imparatorluğunun büyüklüğüne bir 
kez daha tanık oldu. 
Limanlarında ve adalarında kendi bay
raklarını taşıyan gemilerin serbestçe gi
rip çıkmasını ve ticaret yapmasını sağla
mak amacıyla Venedikl iler, bu impara
tor parçasına, ancak Charlemagne13 ya da 

1 3  (2 N isan 742-28 Ocak 8 1 4) Frank Kralı ve Batı imparatoru. Büyük Karl diye de anılırdı. Charlemagne 800 yılının 
Noel günü papanın eliyle imparatorluk tacını giydi Bizans bunu bir gasp olayı olarak yorumladı. Ülkesinde laik ve din
sel devlet hizmetiilerinin yetiştirilmesi için saray okulu kurdurdu. Eski ve kutsal elyazmalarının kopyalan çıkarıldı, ila
hiyat alanında çalışmalar yapıldı. Charlemagne'a göre uygarlığın canlandırılması din işlerinin gelişmesine bağlıdır. 
Hıristiyanlık imparatorluğun bölümleri arasında en güvenilir bağdır. Charlemagne, bu tutumu nedeniyle Ka to likler ara
sında büyük saygı görmüştü. 
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Konstantin'e 14 yapılacak derecede ko
nukseverlik ve saygı gösterdiler. Cum
huriyet doç u 1 5  ve senatörleri, yüzen sa
raylarına binerek, Bizans imparatorunun 
önünde bütün kanalları dolaştılar. Bü
tün ordu ve halk, B izans, Roma ve Ve
nedik'in birleşmiş renkleri ile süslü gon
dollara binerek, lmparator loannes Pa
laiologos'un arkasından geliyordu .  De
niz üzerinde yapılmış kentin görkem
li binaları arasında dolaşmaktan hayre
te düşen B izanslılar, Venediklilerin 
Yunanistan ve adalardan çaldıkları hey
kcl ve sütunları görünce gözyaşlarını tu
tamadı lar. 
Venedik'te geçen birkaç günlük din
lenmeden sonra, imparator maiyetiyle 
birl ikte, aynı saygı gösterileri içinde 
Fenare'ye uğurlandı .  Oraya vardığın
da kendis ini ,  hükümran lığın işareti 
olan beyaz ve yas anlamına gelen siyah 
bir at bekliyordu.  lmparator siyah ata 
binmeyi uygun buldu. Atın üzerinde al
tınla işlenmiş B izans kartal ı  bulunan 
kırmızı kad ifeden bir örtü vardı. Atı, 
uşaklar d izginlerinden tutarak çeki
yorlardı .  
Papa, konuğunu Ferrare Sarayı 'nın mer
divenlerinde karş ıladı. Patrik }oseph 
törenlerde papa ile aynı derecede olma
sı gerektiğini ileri sürdü. Ortodoks Kili
sesi'nin papazları ise, papanın ayağını öp
meyi kabul etmiyorlardı. Öncelik hak
kının kime ait olduğuyla ilgili tartışma
ları, d insel tartışmalar izledi. 

lik tartışmalar bir sonuca bağlanmasına 
rağmen, sonradan çıkan tartışmaların 
sonu hiçbir zaman gelmedi. Bazel Kon
sili tarafından reddedilen papa yanlısı 
İtalyan kilisesi tek başına toplantılara ka
tılıyordu. Hiçbir konu üzerinde karar alı
namadı ve görüşmeler başka bir toplan
tıya ertelendi. 
Papa tarafından Bizans'a asker sağlana
cağı sözü ile oyalanan loannes Palaio
logos, kendisine ayrılan Fenare Sara
yı'nda, altı ay boyunca, zevk ve eğlen
ce içinde yaşadı. Sefil yaşamı, Latinle
rio gözünde saygınlığını düşürüyordu.  
İmparatora hoşgörünmek amacıyla, 
inançlarını Latinlere satmaktan ve ls
tanbul'a döndüklerinde bu yüzden hal
kın kendilerinden öç almasından kor
kan B izanslı papazlar, yavaş yavaş im
paratordan uzaklaşıyorlardı. Papa onla
rı ancak zor kullanarak al ıkoyabiliyor
du. Sonunda, 1 438 yılında konsi l  Flo
ransa'ya taşındı .  
Bizans imparatoru ile subayları ve papaz
ları, unvaniarının önemine göre, her ay 
çok düşük bir ücret alıyorlardı. Verilen 
toplam para, ayda altı yüz florini geçmi
yordu. Bu Doğulu hayalet hükümdara 
karşı duyulan saygı giderek acıma duy
gusuna dönüşüyordu. Fenare'den veba
lı gibi kovulmuş, Milanolular ise Floran
sa'dan gelen yolu onlara kapatmışlardı. 
Bu yüzden papa ve Bizans imparatoru, 
Apenin dağlarının en sapa yollarında va
kit öldürmeye başladılar. 

14 Hıristiyanlığı Roma imparatorluğu'nun resmi dini ilan eden ve istanbul' u kurup adını veren Birinci ya da Büyük Kon
stantin. 
15 Venedik ve Cenova cumhuriyetierinin seçimle işbaşına gelen başkanı. 
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İki Kilisenin Birleşmesini 
Halk Kabul Etmedi 
Bu dinsel ve politik amaçlı gezi sırasın
da, Bazel konsili, V. Felix'i papa olarak 
tahta çıkardı. Ancak Katalik dünyası, bu 
hareketten alınmış ve yeni papayı tanı
mayarak eskisine bağlılığını sürdürmüş
tü . Dokuz ay süren tartışma, karşılıklı 
ödün vermeler, kabul ve reddetmelerden 
sonra, Floransa Konsili sonunda Doğu ve 
Batı kiliselerinin birleşmesini onaylıyor
d u. Patrik Joseph'in ölümü, B izans Or
todoks Kilisesi Patrikliği'nin Bessarion'a 
verilmesi, iki kilisenin birleşmesinin 
meyvesini bir an önce almak isteyen im
paratorun  yalvarmaları, papanın Ortod�ks 
papazlarına yaptığı tehditler, Kutsal Uç
leme16 sorununun çözümlenmesi, dinsel 
yorumlardan bazılarının her iki taraf 
halkının vicdanına bırakılması, bu uzun 
çekişmelerin bir ölçüde sonuca kavuşma
sını sağladı. 
Bunun sonucu olarak Papa Eugene, V. 
Felix üzerinde kesin egemenliğini ku
racaktı. Böylece V. Felix de, yaşamının 
geri kalan bölümünü Leman Gölü kıyı
sında, sürgünde geçirecekti. 
Ancak, Bizans imparatoru ve papanın 
politikaları sonucu sağlanan iki kilise
nin birleşmesi, Bizans halkı tarafın
dan kabul edilmedi. Venedik'ten gemi
lere binerek l stanbul 'a dönen lmpara
tor loannes Palaiologos ve papazları, 
mil l i  inanca ihanet eden insanlar gibi 
karşılandılar. Yoklukları sırasında, tutu
cu papazlar Ortodosk halkı kışkırtmış
lar, imparator, papa ve papazlara karşı 

1 6  Hırıstiyan dininde üç ayrı kişinin tek Tanrı" da birleşmesi. 
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vicdanları ve yurtseverliği harekete 
geçirmişlerdi. 
Halkın tehdit ve laf atmalarıyla karşıla
şan papazlar sinmiş ve hatta toplantılar
da, hata ettiklerini ve zorlandıkları için 
o yola saptıklarını söylemişlerdir. 

İmparator, İmzaladığı 
Anlaşmayı Bozdu 
Çağdaş Bizans tarihçileri tarafından ay
nen nakledilen bu sözler üzerine, Roma 
ve Bizans kiliselerinin birleşmesi kara
rı, daha Doğu'da uygulama fırsatı bulu
namadan işlemez hale düşüyor ve nef
retle karşılanıyordu.  Doğu konsilleri, 
Batı konsiBerine ateş püskürüyordu.  
Pa pa ,  boş yere Rusya 'ya elçiler gönde
rerek hiç olmazsa Rus kilisesinin Ro
ma'ya bağlı kalmasını sağlamak istiyor
du. Ancak, Rum papazlar tarafından 
Hıristiyanlaştırılan Ruslar, düşünce ay
rılığı sorunlarında Rumlardan yana olu
yorlardı. 
Sonunda tahtından ve canından kuşku 
duymaya başlayan loannes Palaiogolos, 
kendi yaşamını bağışlamaları karşılığın
da, halkına din özgürlüğü tanıdı ve im
zaladığı antlaşmayı bozdu. Böylece Bi
zans lmparatorluğu 'nu, Larinierin sila
hıyla kurtaracak olan bu sonuncu girişim 
de bozulmuş oluyordu. 

Savcı Bey ile Andronikos 
Sultan Murad ise, Bursa'da Bizans impa
ratoru 'nun başarısızlığını kutluyordu .  
Hiç  olmazsa, Sultan Murad tarafından 
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bağışlanmak d ileğinde olan Palaiolo
gos, üçüncü oğlu Theodoros'u Osman
lı Sarayı 'na gönderdi. Pad işahtan oğlu
nun yeniçerilerin yanında askerlik sana
tını öğrenmesine izin verilmesini rica et
ti. Sultanın yanında birkaç ay geçiren 
Theodoros, oradan Mora Yarımadası'na 
geçerek, Isparta 17 topraklarının tımarına 
sahip oldu. 
Hareketli bir hükümdarlık dönemi ge
çirdiğinden iyice yorulan B izans impa
ratoru, yönetimi büyük oğlu Manuel'e 
bıraktı. Kardeşinin yükselmesini çok 
kıskanan loannes Palaiologos'un öteki 
oğlu Andronikos, Sultan Murad'ın oğlu 
Savcı Bey'le anlaştı. Bu iki hırslı genç, 
tahta olan büyük tutkuları yüzünden, or
tak bir ayaklanma başlatarak, biri lstan
bul 'daki, öteki de Bursa'daki hüküme
ti ele geçirmek istiyordu. 
Bu ortak ayaklanmayı ilk anlayan Sultan 
Murad oldu. Hemen Avrupa'ya geçen 
sultan, ordusu tarafından hem hüküm
dar, hem de baba olarak selamlandı. ls
tan bul'un yakınlarına geldiğinde B i
zans imparatoru ile buluşarak, oğulları
na karşı birlikte harekete geçmeyi ve on
ların bir daha tahta göz dikmemeleri için 
kör edilmelerin i  önerdi. 
Savcı Bey ve Andronikos, yandaşlarıyla 
birlikte Trakya'da bir ırmağın kıyısında 
toplanmışlardı. Her ikisi de suç ortağı ol
dukları için birbirin in adamlarından hiç 
kuşkulanmıyorlardı. Oysa yürekli Sultan 
Murad, eski silah arkadaşlarını kendi oğ
lu ndan daha iyi tanıyordu. 

Bir gece tek başına ırmağı aşarak karşı 
kıyıya geçti. Atının üzengileri üzerinde 
doğrularak, askerlerinin çok iyi tanıdı
ğı sesiyle bağırdı. Bu sesin sahibini ta
nıyan nöbetçileri büyük bir korku aldı. 
Hemen silahlarını kaparak ordugaha 
koştular. Bütün arkadaşlarını uyandırıp, 
hep birden gece gelen atlının çevresin
de toplandılar. 
Askerlerine karşı bir konuşma yapan Sul
tan Murad, onların bu suçlarını bağışla
rlığını söyledi. Böylece padişahın buyru
ğuyla hareket ettiğini sandıkları Savcı 
Bey tarafından aldatıldıklarını anladılar. 
Hırsı yüzünden yanlış yollara sapmış olan 
Savcı Bey, öteki suç ortaklarını da yanı
na alarak, Rum prensi ile birlikte Meriç 
kıyısındaki küçük bir kaleye sığındı. 
Onları izleyen Sultan M urad, kaleyi 
kuşatarak, önce teslim olmaları için zor
ladı. Kısa bir çarpışmadan sonra kaleye 
girdi. Oğlunun gözlerini oydurtarak kel
lesini kestirtti. Ayaklanan Rum prensle
rini de sığındıkları kalenin surlarından 
Meriç Irmağı'na attırd ı. Bütün bunlar 
olup biterken, sultanın kendisi de, ko
mutanlarıyla b irlikte, ırmak kıyısında 
oturup, sanki işlenmekte olan suçun gü
nahını ödermişçesine rludakiarında ha
fif bir gülümsemeyle ara sıra köpeklerin 
çalılar arasında kovaladığı tavşanları iz
liyor, bu arada sularda yüzen cesetlere so
ğukkanlı bir biçimde göz atıyordu. 
Öz oğlu Savcı Bey' e karşı gösterdiği acı
masız tutum ve davranışın saray ve or
du çevrelerince fazla eleştirilmemesi 

17 Lakedemonya. Yunanca Sparte ya da Lakedaimon: Eski çağlarda Peloponnesos'ta, Eurotas üzerinde Yunan kenti. 
iö IX. yüzyılda Isparta devleti dört dor köyünün birleşmesiyle kuruldu. iS IV. yüzyılın sonunda Slav istilasına uğradı ve 
basit bir kasaba oldu. 
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için, ayaklanmada suçlu olan öteki kişi
lerin de öz babaları tarafından öldürül
meleri buyruğunu verdi .  Türklerde ya
saların yasası olan baba otoritesi, ancak 
çok acımasız sayılan bu gibi önlemlerle 
korunabilirdi .  lik kez, böyle bir ortam
da, adalet duygusu ve kızgınlık o otori
teyi harekete geçiriyar ve o tarihten son
ra Osmanlılarda sık sık görülecek olan 
korkunç olayları başlatıyordu .  
Suçun ilk özendiricİsİ olan ve Savcı 
Bey' i yoldan çıkaran Andronikos, Sultan 
Murad tarafından, cezalandırılsın diye 
kendi babasına teslim edildi. Sultanı hoş
nut etmek isteyen Bizans imparatoru, oğ
lunun göz çukurlarına kızgın yağ döktür
dü. Ancak babanın merhamet duygusu, 
cezayı tam körlüğe kadar götürmeyi 
önledi. Andronikos, yarı kör durumuna 
getirild i. Ayrıca ayaklanarak ele geçirmek 
istediği taht üzerindeki bütün haklarını 
da yitirmiş oldu. 
Oğlu Savcı Bey'in yaptıkları, Sultan 
Murad'a, kesinlikle bağışlanamayacak 
ağırlıkta bir suç gibi gelmişti. Bu yüzden 
padişah, olayı uzun zaman nefretle anmış
tır. Feridun'un, Sultan Murad ve Veliaht 
Şehzade Bayezid ile yaptığı mektuplaş
maları toplayan yazısı, kendi mirasçısın
dan kuşkulanan bir hükümdar ve baba
nın duygularını çok güzel anlatmıştır. 
Sultan Murad bir mektubunda oğluna 
şöyle yazmıştır: 
" l lkbaharda Macarlada savaşacağız. 
Umarım bu savaş, inananlar için hayırlı 

olur ve Tanrı da sonunu iyi bitirir. Bu 
mektubu alır almaz, hemen buyruğun
daki birlikleri toplayarak harekete geçe
ceksin. Ancak, Karasi'de bulunan karde
şin Yakub'a ve Bursa komutanı ağabe
yin Savcı'nın hareketlerine dikkat et. 
Buyruklarımı yerine getir ve çevrende 
olup bitenleri hemen bana bildir." 
Görüldüğü gibi Bayezid, Sultan Mu
rad'ın, oğulları içerisinde en güvendiği 
kimse idi. Bayezid, ister gerçekten Sav
cı Bey'de ayaklanma belirtileri sezmiş ol
sun, ister aralarında gizli bir çekişme ol
sun, babasına yazdığı yanıtta şunları 
anlatıyordu:  
"Kardeşim Yakub görevini yerine getiri
yor ve doğruluktan ayrılmıyor. Tanrı on
dan razı olsun. Savcı Bey ağabeyime ge
lince, bu mektubun zarfı içinde Bursa bü
yük kadısının onun hakkındaki mektu
bunu yolluyorum. Karar sizin adaletinize 
kalmıştır. Kulunuz Bayezid." 

Murad İmparatorlara 
istediğini Yaptırıyordu 
Daha önce de görüldüğü gibi, babası lo
annes Palaiologos tarafından tahta ortak 
edilen Manuel, Sultan Murad 'ın, kendi 
imparatorluk ailesine bile uyguladığı 
tutum ve davranışını anımsadıkça kor
kudan titriyordu. Yine de Serez kenti ya
kınlarında, sultanın ordusuna saldırmak 
hatasını işledi .  Sadrazam18 olan Hayred-

18 Osmanlılarda devlet işlerinin yönetiminde padişaha tam yetkiyle vekalet ederdi. Başlang ıçta sadrazarnın unvanı 
yalnızca vezir idi. 1 .  Murad döneminde Lala Şahin Paşa'ya veziri azam denildi. Çünkü Lala Şahin Paşa'dan sonra 
Timurtaş Paşa'ya da vezirlik verilmişti ve öteki vezirlerden ayrılması gerekiyordu. Veziri azam büyük vezir, başvezir 
karşılığıydı. Ancak Osmanlı yönetiminde sadrazam sözü daha çok kullanıldı ve imparatorluğun sonuna kadar sürdü. 
Bundan sonra biz de, bu çeviri eserde sadrazam kelimesini kullanacağız. 

60 



I .  M U R A D  

din Paşa, Manuel'in üzerine yürüdü, or
dusuyla ezerek Selanik'e kadar kovala
dı .  Bu kenti de a larak onun bütün 
umutlarını suya düşürdü. 
Babası ve taht ortağı olan ihtiyar impa
ratorun, kendisini Sultan Murad'a teslim 
etmesinden korkan Manuel, o zamanlar 
Cenevizlilerin elinde olan Lesbos19 Ada
sı 'na kaçtı. Çok bencil ve politik davra
nan Cenevizliler, onu, son sığınma ye
rinden atmakta duraksamadılar. Manu
el, kend isi için karada ve denizlerde sı
ğınabileceği hiçbir yer kalmayınca, kur
tuluşu Sultan Murad 'ın insafında ve 
büyüklüğünde aradı. Uludağ'ın etekle
rine gelerek, yerlere kapanıp sultandan 
bağışlanmasını d iledi. 
Sultan Murad, düşmanının bu duru
mundan yararlanmak istemedi. Toz top
rak içinde önünde eğilip ayaklarına ka
panan, bağışlanması için yalvaran Manu
el'in ayağa kalkmasını buyurdu. Yanına, 
imparatorlara özgü bir refakatçi birliği ka
tarak, bir mektup yazıp babasına gönder
di. B izans imparatorundan, küstah fakat 
isyancı olmayan bu oğlunun bağışlanma
sı d ileğinde bulundu. 
Bunun anlamı şu idi: Amuderya kıyıla
rından bura lara kadar gelmiş küçük 
bir aşiretin önderi ,  si lahının gücüyle 
Anadolu 'da sayısız insana ve beylere 
egemen olduktan sonra, şimdi de Av
rupa'da bir impatorluk ailesini bile 
yön lendirerek ona da istediğini yaptı
rabil iyordu .  

19 (Mitilini) M idiil i Adası. 

Sultan Murad'ın Zafer 
Öğütleri 
Ecel, Selanik Fatihi Hayreddin Paşa'yı 
kendisinden ayırdı. Sultan Murad, bu en
gin bilgi ve kişilik sahibi insanla, asker
lik ve politika konularında konuşmaktan 
büyük zevk alırdı. 
Çağın Bizanslı tarihçilerinden Laonique 
Chalcocondyl' in yazdığı kitapta, Sultan 
Murad ile sadrazaını Hayreddin Paşa a
rasında geçen bir konuşmaya yer veril
miş, böylelikle birinin içtenliği ve öte
kinin de katı davranışları gözler önüne 
serilmiştir. Selanik seferine çıkan Hay
reddin Paşa, Sultan Murad'a sorar: 
"Sürekli zaferiere ulaşmak ve imparator
luğun ge leceğinden kaygılanmamak 
için savaşı nasıl sürdürmek gerekir?" 
"Bunun için Tanrı'nın verdiği fırsatlar
dan yararlanmalı ve inançları uğruna 
dövüşen askerlerin özverilerine güvenil
melidir." 
"Peki, fırsatlardan nasıl yararlanılır?" 
"Sağladıkları yararları ve tehlikeleri he
men düşünerek." 
Sultan Murad'ın bu yanıtı üzerine, Hay
reddin Paşa şöyle yakınır: "Ah Sultanım, 
ah ! Gerçekten Allah size olağanüstü 
bir yetenek vermiş. Ama ya insan aklın
da fırsatın iyi ve kötü yanlarını tartma
ya zaman bulamadan, o kaçıp giderse! 
Onun için bana, çabuk karar verme ve 
uygulama özelliğini de açıklamalısın ." 
"Büyük asker demek, eyleme geçmeden 
iyice düşünen, iş uygulama noktasına 
geldiği zaman da yıldırım hızıyla hare-
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kete geçen demektir. Bir de askerinin 
sevgisini  ve güvenini kazanmak için, 
onun başında, düşmana öldürücü darbe
leri bizzat vurmak ve kanlı savaşlara ka
tılmak gerekmektedir." 

Aslan Tavşanla Uğraşmazdı 
Hayreddin Paşa öldüğü zaman, Sultan 
M urad, onun anısına saygı göstererek, 
oğlu Ali Paşa'yı sadrazam yaptı. Padişah 
yeni  sadrazamının genç olmasına karşı
lık, babasından aldığı yetenek sayesin
de başarılı olacağına inanmıştı. 
Ali Paşa'nın gençliği, Sultan Murad'ın ise 
yaşlanmış olması, Savcı Bey olayıyla su 
yüzüne çıkmış olan Osmanlı Ailesi için
de süren geçimsizlik, Bizans Imparato
ru Manuel'in Trakya topraklarını yeni
den geri almak için sürdürdüğü girişim
ler, padişahı kıskanan Karaman beyine 
Osmanlı egemenliğinden kurtulmak 
için gerekli ortamı oluşturuyordu. Kilik
ya20 bölgesini ele geçiren ve yöreye ad
larını veren Karamanlılar, "dinin doluna
yı" anlamına gelen "Bedreddin" unva
nı i le de anılıyorlardı. 
O dönemde, Karaman yöresi Türkmen
leri'nin başında Alaaddin Bey bulunuyor
du. İki Türk boyu arasındaki barışın sü
rekliliğini sağlamak için Sultan Murad, 
kızlarından birini Alaaddin Bey'e eş ola
rak vermişti. Ama Alaaddin Bey'in ege
menlik hırsı bu sevgi bağını kopardı. 
Alaadd i  n Bey ilk önce, bugün Karaman 
denilen Kilikya ve Kapadokya21 bölge- , 

lerinde yaşayan Türkmen aşiretlerini 
ayaklandırdı. Onları, Selçukluların ilk 
başkenti olan Konya'nın üzerine yö
neltti. 
Sultan Murad ve genç Sadrazam Ali Pa
şa, kendilerine bağlı birl iklerle hemen 
Bursa'dan harekete geçtiler.  Sultan 
Murad, Avrupa'daki orduların komuta
nı olan Timurtaş'a da haber salarak, or
dusuyla b i rl ikte hemen Anadolu 'ya 
geçmesini ve Konya üzerine yürümesi
ni buyurdu. 
Timurtaş Konya Ovası'na padişah ile he
men hemen aynı zamanda ulaştı. 
Alaaddin Bey, atlıları ile Konya Ova
sı'nın büyük bir bölümünü işgal etmiş
ti. Sultan Murad, kendisine düşman olan 
bu Türk boyu karşısında kendi  gençli
ğini hatırladı. Avrupa'da zaferden zafe
re koşan askerlerini  denetledi .  Onların 
deneyimleri, karşılarındaki gücün sayı
ca kendilerinden çok olmalarına rağmen 
Sultan Murad için bir güvence oluyor
du. Savaş düzenini kendisi hazırlayarak, 
sadrazamının deneyimsizliği yüzünden 
bir hata yapması olasılığını önlemek is
tedi .  
Oğlu Yakub'a sağ kanadın, Bayezid'e de 
sol kanadın komutasını verdi. Onların ge
risinde de, İhtiyar Timurtaş'ın komuta
sında, sağlam ve yenilmez Rumeli ordu
ları yer aldı. Kendisi de atlıları ve yeni
çerileriyle son darbeyi vurup sonuca 
gitmek için orta alana yerleşti. Alaaddin 
Bey ise, en yiğit atlılarının başına geçmiş, 

20 Anad9lu'nun güneydoğusunda, bugün Adana ve içel ile Konya'nın güneyini ve Antalya'nın doğusunu kaplayan 
bölge. 
21 Anadolu'nun iç bölümünde, güneyinde Toroslar' dan� kuzeyde Karadeniz' e kadar uzanan bölge. Batıda Tuz Gölü, 
doğuda Rusya, i ran ve Fırat Nehri'yle sınırlıdır. 
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arada sırada atılan oklar, atının hareket
leri ve naralanmaları ile Sultan Murad'a 
meydan okuyordu. 
Beklenen an geldi. Davul ve boru ses
leri arasında Alaaddin Bey'in sağ kanat
taki birlikleri, Sultan Murad'ın solunda
ki kuvvetlerine karşı saldırıya geçti. 
Sol kanadın komutanı Bayezid, buyru
ğundaki askerlerini savaş hattına sürme
den önce, babasına koştu, atının ayakla
rına kapanarak, Türk soyu uğrunda 
yenmek ya da şehit olmak için sultanın 
iznini istedi.  
Sultan oğlunu yerden kaldırıp, "gereke
ni yap" buyruğunu verdi. İzin üzerine 
yıldırım gibi harekete geçen Bayezid'in 
birlikleri Türkmen ordusunu ikiye biçip 
dağıttı. Onu, arkasından Timurtaş' ın 
birlikleri izliyordu. 
Bayezid ve Timurtaş tarafından dağıtı
lan Karaman ordusunun birl ikleri ni,  
Sultan Murad'ın ordusu hemen kuşatıp 
teslim alıyordu. 
Konya Ovası bir anda cesetlerle dolmuş, 
surlarından başka bir koruması kalma
mış olan Konya kenti de Osmanl ıların 
önünde belirmişti. Artık hedef Konya 
olmuştu. Oğluna yalnızca bir taht bıra
kacak olan Sultan M urad, şimdiye ka
dar hiçbir Osmanlı komutanına verilme
miş olan "üç tuğ"u, yararlıklarından ötü
rü savaş alanında Timurtaş Paşa 'ya 
verdi .  
Konya kuşatılmış, kuşatmanın üstünden 
on iki gün geçmişti. Kent, Osmanlı sal
dırıları karşısında artık dayanma gücünü 
yitiriyordu. Kentin büyük kapısından çı
kan Alaaddin Bey'in eşi, yani Sultan Mu-

rad' ın kızı, yanına çocuklarını da alarak 
babasına kocasının affı için yalvarmaya 
geldi. Kızının ve torunlarının gözyaşla
rı karşısında yumoşayan Sultan Murad, 
Alaaddin Bey'in, gelip Konya önünde eli
ni öpmesini istedi. 
Karaman beyi, devletini ve ailesini Os
manlı çelik ve ateşinden kurtarabilmek 
için, padişahın önünde boyun eğmek zo
runda kaldı .  Böylelikle, Sultan Mu
rad'ın deneyimli politikası, kendinden 
sonra gelen padişahlara, öç alma yerine 
bağışlamanın çok daha iyi sonuçlar ge
tireceğini öğretecektir. 
Sultan Murad'ın, Alaaddin Bey'in yanın
da toplanan öteki küçük beyleri de ege
menliği altına almak için çaba harcama
sına gerek kalmadı. Çünkü onun inan
cına göre, "Bir  aslan tavşanlada uğraş
mazdı." Ordusunun zaferi sonucu sağla
nan güven duygusu içinde, mutlu ve 
onurlu olarak Bursa'ya döndü. 

Bizans'tan Üç Gelin Alındı 
Konya Seferi'ne katılmak için Timurtaş 
ve Rumeli ordusunun Anadolu 'ya geç
miş olmasını fırsat bilen Sırbistan, Bos
na ve Bulgaristan'daki halk cesaretlen
mişti. 
Buralar, Sofya Savaşı'ndan sonra Osman
lı egemenliğini kabul etmişlerdi. Ancak 
üzerlerinde kesin olarak egemenlik ku
rulmuş değildi. 
Sırp Despotu Lazar ile Bulgar Kralı 
Şişman lvan, ülkelerini egemenliği altı
na alan Osmanlılara karşı b irleştiler. 
Önce, dağlarda yaşayan halkı korumak 
üzere, Timurtaş tarafından Anadolu 'ya 
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götürü lmeyip orada bırakılan toplam 
yirmi bin kişilik Osmanlı birliklerine sal
dırıp yok ettiler. 
Bu olay üzerine, Su ltan Murad, Anado
lu ve Rumeli'deki bütü n ordularını se
ferber etti. Karamanoğulları üzerindeki 
zaferinden sonra, bağışlanmaları için 
fırsat kollayan Kil ikya ile Kapadok
ya'daki beylikler de boş durmayıp, asker 
topladılar. 
Bursa Kalesi önünde, biri Anadolu, öte
ki Rumeli için iki büyük ordu kuruldu. 
Padişah Tuna boylarındaki birleşik düş
man birliklerine karşı, Rumeli ordusu
na komuta etmek üzere askerin başına 
geçti. 
Bu arada, müttefiki durumuna gelen Bi
zans İmparatorluğu ile kurulan barışı sağ
lamlaştırmak için, kendisine ve iki oğlu
na imparator ailesinden üç gelin aldı. 
Baba ocağı olan Yenişehir'de, sanki atala
rını, kendi zaferleri ve görkemine hayret 
ertirmek istercesine üçlü düğün yapıldı. 
Düzenlenen düğün töreninde, Osman
lıların sadeliği ile Rumların zenginliği bir 
araya gelmişti. Gelenekleri, kendilerini  
yenenierin gelenekleriyle karıştıkça bo
zulan Rumlar ise olup bitenlerin farkın
da değillerdi. 

·�apraklar Denizi" 
Düğün törenleri sona erince, Sultan Mu
rad, yanına oğulları ve sadrazaını Ali Pa
şa'yı da alarak, kırk bin kişilik ordunun ba
şında Avrupa'ya geçti. Savaşlardan ve 
hatta zaferlerden bile yorulmuş olan ihti
yar Timurtaş ise, Bursa'da tahtı ve Asya 
topraklarını korumak üzere bırakıldı. 
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Ali Paşa, beraberindeki öncü kuvvetler
le, ilk olarak Bulgaristan üzerine yürü
dü. Doğa sanki, bir yandan Tuna'nın ge
niş yatağı, öte yandan Balkan dağlarının 
bir kolu olan Rodop Dağları ile bu dağ
lık ülkeyi bir kale durumuna getirmiş
ti. Trakya'dan Bulgaristan'a girebilmek 
için yalnızca sekiz geçit bulunuyordu. Bu 
geçitierin ağzında, Bulgarlar, Sırplar, 
Romalılar, Yunanlar ve Türkler tarafın
dan şu kentler kurulmuştu: Vidin, Silist
re, Rusçuk, Niğbolu, Ziytov, N iş, Sofya 
ve Demirkapı. .  
Dağlar yer yer yok olduğu zaman verim
li havzalar ve ovalar ortaya çıkıyordu. Bu
ralar çiftçilerin ve çobanların cennetiy
di adeta . . .  İşte bu güzel yerler için tür
küler yakılıyordu. Buralar için, Bizans
lı coğrafya bilginlerinden en gerçekçi 
olanları şunları anlatirlar: 
"Bu dağların arası nda uzanan ovalar, 
insanlara huzur ve canlılık veren yeşil bir 
örtüyle bezenmiştir. Ormanların gölge
likleri, tepelere tırmanan yolculara, do
ğal bir şemsiye görevi yapar. Ne var ki, 
buralarda, öğle vakti toprağın derinlik
lerine kadar işleyen güneşin kızgın ışın
ları solunumu zorlaştırır. Tepelerde gü
rül gürül akan soğuk kaynak suları, yol
cuların caniarına can katar. Ormandaki 
ağaçların ince dallarında ötüşen kuşlar, 
cıvıltılarıyla yolcuları dinlendirir. Yer 
sarmaşığı, mersin ağacı ve porsuklar, yö
reye yaydıkları hoş kokularla buradan ge
çenleri sarhoş ederler. Sanki bu geçitle
re ulaşan konuklarının yorulan organla
rına taze güç aşılarlar." 
Bulgaristan'a yaptığımız gezi sırasında 
hayran kaldığımız vadi ve tepeleri, coğ-
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rafya bilgini Teofilaktus işte böyle d ile 
getiriyordu. Kuzey bölgesi ile, bu bölge
ye komşu olan Sırbistan, aynı özellikle
ri göstermekle birlikte, Bulgaristan'dan 
daha sıkıcı ve sert bir görünümdedir. 
Bulgarlar hem çoban, hem çiftçi ve hem 
de savaşçı bir halktı. Sırplar ise o zaman
lar yalnız çobanlık ve dağlarda odu ncu
luk yapıyorlardı. 
Buralarda toprak, Balkanlar'ın eteklerin
den Tuna ve Sava nehirlerine doğru düz
leşir. Ama Bulgaristan, Sırbistan'a oran
la biraz daha düzdür. 
Sırplar, kendi bölgelerindeki ormanları 
kesmemişlerdir. Belki su kaynakları
nın doğmasına neden oldukları için, 
doğal bir içgüdüyle, belki de meşe ağaç
larının saldırılarda kendilerine siper ve 
doğal afetlerde sığınak görevi yapmala
rı nedeniyle, o bölgede balta pek seyrek 
olarak parıldamıştır. 
Günlerce süren uzun yolculuk sırasında 
insan, derinliklerini yalnızca vahşi hay
vanların bild iği bu sık meşe ormanları
nın gölgesinden kurtulamaz. İ nsan san
ki yeni dünyanın balta girmemiş orman
larında, daha mavi, daha ılık bir göğün 
altında seyahat ediyormuş duygusuna ka
pılır. 
Gövdelerine çeşit çeşit sarmaşıkiarın 
dolandığı dev ağaçlar, ancak yüzyılların 
ağırlıklarını taşıyamadıkları için çökerler. 
Bazı av kuşları ve kuzgunlar tarafından 
seçilen ölü dallar, meşelerin tepesinde 
toprağın yeni fılizlendirdiği yeşil dallar:
la b irbirlerine karışmış durumdadırlar. 
Geçitierin serinliğine iniirl iğinde siyah 
büklümler halinde kıvrıla kıvrıla akan 
derdere düşen ve çürüyen yaprakların 

kokusu ve serin bir !oşluk gökyüzünü ör
ter. Yeniden tepelere çıkılıp yöreye ba
kıldığında, Uludağ'dan gelen Osmanlı
ların neden buraya "Yapraklar Denizi" 
dediğini insan daha iyi anlar. Bütün  
çevre, rüzgarın her esişinde, sanki bir de
niz gibi dalgalanan yeşil  yapraklada 
kaplı dır. 
Korku verici bir !oşluk içinden geçen tek 
tük patikalar düzlüğe kadar varır. Kara 
koyun postu giymiş çobanlada beraber, 
inek ve manda sürülerinin, omuzlarında 
baltalarıyla oduncuların, ya da güneş al
tındaki ekin yığınlarına yeni  biçilen 
ekinleri taşıyan genç köylülerin neşe 
içinde ormana girip çıktıkları görülür. 
Sağlıklarının belirtileri yanaklarının kır
mızılığından anlaşılır, güvenil irl ikleri 
ve doğrulukları da gözlerinden okunur. 
Kişi kendisini, basit geleneklerin, ruh te
mizliğinin, özgürlüğü n ululaştırd ığı bu 
insan nesiinin arasında, güney toprakla
rında kurulmuş bir İsviçre 'de sanır. 
Arada bir orman izin veriyor ve dar da ol
sa bir açıklık bırakıyorsa işte hemen ora
ya bir köyün saman damlı evleriyle ku
ruluverdiğini görürsünüz. Bu kulübeie
rin çevresini, erik, kiraz, elma ağaçları
nın yer ald ığı ufak meyve bahçeleri 
süsler. Geniş orman içinde serpiştirilmiş 
gibi dağılan bu küçük köyleri birbirine 
bağlayan patikalar, kağnıların gide gele 
oluşturduğu tekerlek izlerinden başka bir 
şey değild ir. 
Yerleşik bir kentten çok, hayvan pazar
larını andıran köyler, tüccar ve yolcu ker
vanlarını konuk ederler. Sayıları az oldu
ğu için ülkeler zapt edemeyen, fakat 
uzun süre boyunduruk altında kalama-
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yacak kadar gururlu ve yurtsever olan Sır
histan ve Bulgaristan halkı, işte böyle bir 
topluluktu. 
Bu insanlar, yarı vahşi durumda olmala
rına rağmen yumuşak bir yapıya sahip
tiler. Bunlar, kendilerini çevreleyen çe
şitli imparatorlukların dejenere olup yı
kılmalarına rağmen ayakta kalabiliyorlar, 
dinç ve genç federasyonlar olarak yaşam
larını sürdürüyorlardı. 

Bulgar Kralına Verilen 
Ders 
Hayreddin Paşa'nın oğlu ve halefi olan 
Sadrazam Ali Paşa, Sultan Murad'a Bul
garistan yolunu açacak olan Nadirder
bent geçidine saldırdı. Osmanlı ordusu
nun saldırısı karşısında gerileyen Bulgar 
Kralı Şişman İ van komutasındaki Bulgar 
ordusu, Tuna kıyısındaki Niğbolu Kale
s i 'ne çekildi. 
Tuna'dan Macaristan'a kadar uzanan uç
suz bucaksız ovalar, bir gün Osmanlıla
rı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ka
dar götürecek olan yolu açıyordu. 
Şişman lvan, Su ltan Murad'ın Anado
lu 'nun ortalarından bu kadar çabuk ve 
ezici bir biçimde geleceğini ummuyor
du. Ama gerçeğin hiç de böyle olmadı
ğını görünce, Niğbolu'nun Osmanlı sal
d ırısından kurtulması için ateşkes yap
mak zorunda kaldı. Bulgarlar, Sırplar, Ru
menler ve Macarlar ile kurdukları birlik
ten ayrılarak, Osmanlı İmparatorluğu'na 
bağlı bir devlet olarak vergi vermeyi ka
bul ettiler. 
Ancak bu durum karşısında Sadrazam A
li Paşa, Şişman lvan'a Bulgaristan tacı-

66 

n ı  bağışladı. Bulgarların bu davranışları
nı, yani boyun eğmelerin i, Sultan Mu
rad, bir zaferden daha değerli saymıştı. 
Böylece rahatlayan Ali Paşa, Sırplada 
Bosnalıların b irleştikleri Arnavutluk 
üzerine doğru yöneldi .  Ne var ki ,  sad
razarnın bu rahatlığı pek uzun süreli ol
madı. Çünkü daha o, Balkanlar üzerine 
yönelir yönelmez, Bulgar Kralı Şişman 
lvan, Osmanlıların arkasından ordusu
nu toplayarak yeniden bağımsızlığını  
ilan etti. 
Bu durum karşısında Ali Paşa hemen ge
ri dönerek, Bulgar ordusunu kuşattı. 
Kral Şişman lvan'ı  tutsak alarak zinci
re vurdu ve Sultan Murad'a göndererek 
bu sözüne güven olmayan adam ın sonu
nu sultanın belirlemesini istedi. 
O sıralarda Filibe dolaylarında karargah 
kurmuş olan Sultan Murad, yine bü
yüklük gösterdi ve Bulgar kralının ya
şamını bağışladı. Ona eski şanına yakı
şacak bir maaş bağlattı. Bulgaristan ' ın  
yönetiminiyse kendi üzerine a ld ı .  Bu  
durum o tarihten sonra hep öyle sürüp 
gitti. 
Tuna vadisine ve yüksek Balkan dağla
rına açılan bütün önemli noktalara kara
kollar kuruldu ve başlarına da deneyim
li komutanlar atandı. 

Zafere İnanmak En İyi 
Güvence 
Kendi halkı Boşnaklar, Macarlar ve Ar
navutlar arasında oluşturulmuş olan bir
likten güç alan Sırp Despotu Lazar, da
ha iyi topadanabilmek için Arnavutluk 
dağlarının sarp yamaçlarına çekildi. 
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Bir süre sonra da, sayıca Osmanlılardan 
daha çok olan bir ordoyla avaya indi. Tu
na'nın iki yakasının ve dağların bütün sa
vaşçı ırklarından oluşturduğu seksen 
bin asker, Sırhistan ovalarında toplanma
ya başladı .  
Sultan Murad, o kaypak karakterli Rum
larla dil ve din benzerliğinden başka bir 
yakınlığı bulunmayan binlerce yurtseve
ri karşısında bulunca, hemen Anado
lu'daki ordusunun Rumeli 'ye gönderil
mesini buyurdu.  
İki  oğlu Bayezid ve Yakub beyler, güç
lü ordularıyla babalarının yanına koştu. 
Gelenler arasında hac'tan yeni dönmüş 
olan eski komutan ihtiyar Evrenos da 
vardı. Onun da di leği, İslam dini gerek
lerine göre, son nefes ini savaş alanında 
şehit  olarak vermekti. 
Mekke dönüşü hemen gelip Sultan 
Murad'a katıldı. Ta Osman Bey zama
nından kalma, yani dedes inin eski silah 
arkadaşının oralara kadar gelişi ve verdi
ği öğütler, Sultan Murad için bir ordu
dan daha değerliydi.  
Düşmanı, Sofya Ovası 'nda beklemek, 
Osmanlı sulranına yakışmazdı .  Arka
sında birleşik düşman ordularının bulun
duğu Suluderbent geçidine doğru hızla 
ilerledi. Köstendil 'e varıldığında, ko
mutanları görüşmeler yapmak üzere or
dunun yürüyüşünü durdurdu. Evrenos 
Paşa da Sultan Murad gibi düşünüyor
du.  O da kararlı ve gozüpek bir biçim
de daveanılması görüşünde idi. Yanına 
yalnızca elli yiğit atlı alarak gece yarısı 
Köstendil'den ayrıldı. Amacı düşmanın 
gücü hakkında bilgi toplamaktı. An-

cak, gecenin sessizliğinden başka bir şey 
ortalıkta görünmüyordu.  
Sırplar, Macarlar ve öteki müttefikleri, 
dövüşrnek için kendilerine uygun bir 
ova, doğal bir engel olan ırmak ve geri 
çekilecekleri zaman sığınacakları dağlık 
bir bölgeye yerleşmişlerdi. Bu uygun yer, 
Sırhistan i le Bosna'nın birleştiği Mora
va lrmağı'nın arka kıyısıydı. Evrenos Ga
zi, sultana, doğanın düşmana sağladığı bu 
üçlü avantaja, inançla karşı konulabile
ceği konusunda öğütler veriyordu .  
Sultan Murad onu, ordunun öncü kuv
vetlerinin başına geçird i. Sadrazam Ali 
Paşa, ordunun birinci bölümüne, Baye
zid ikinci, Yakub Bey ise üçüncü bölü
me komuta ediyordu. 
Öteki iki tümen ise, Ayine Bey ve Sarı
ca Paşa tarafından yönetiliyordu.  Sultan 
Murad ise ortada yer almıştı. Padişah ya
nındaki en seçme ve gözüpek yeniçeri
leriyle düşmanın karşısına çıkıyordu. 

Avrupa Kapıları Açılacak 
Haçlı ordusu, hepsi birbirinden önem
li kralların ve önderlerin yönetiminde
ki Macarlar, Arnavutlar, Epirliler, Boş
naklar, Sırplardan oluşuyordu. Bu asker
ler, d inlerinin devamı, yurt ve milletle
rinin bağımsızlığı uğruna, şimdiye kadar 
hiç yenilgi görmemiş olan Avrupalıların 
korkulu düşü Osmanlılara karşı savaşa
caklardı. 
Üstelik sayıca da üstün durumdaydılar. 
Haçlı  ordugahının bulunduğu güvenli 
yer, silah ve sayıca olan üstünlük, bu sa
vaşta başarı şansını  haçl ılardan yana 
gösteriyordu.  
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Kosova Ovası'nın batısını çevreleyen 
dağların eteklerinde basamak basamak 
yerleşmiş olan piyade ve süvarİler gittik
çe sabırsızlanıyorlardı. 
On bin adım uzu nluğunda, beş bin 
adım genişliğindeki bu ovaya, Osman
lılada savaşmak için dağların eteklerin
den düzlüğe inecek kalabalık Haçlı or
dusu bile güçlükle sığabilirdi .  
Şafak sökerken, Albanik Dağları'nın ar
dından süzülerek doğan gü neşin ışıkla
rı, Macarların zırhlarında, miğferlerinde, 
mızraklarında yansıdıktan sonra, Sultan 
Murad ve askerlerinin gözleri önünde se
rilen zengin Sırp ve Boşnak kentlerini ay
dınlatıyordu.  
Günün i lk  ışıkları, d iz  çökerek askerle
rinin başarısı için dua eden kadınlara, 
kızlara, çocuklara, ihtiyarlara kadar eri
ş iyordu .  
Yemyeşil otlaklar, karanlık ormanlar, 
meyve bahçeleri, sürüler, ekili tarlalar ve 
halk, Osmanlılara, Anadolu 'ya geldikle
ri zaman ele geçirdikleri Torosları anım
satıyordu .  
Fakat, Doğu Avrupa'nın b u  zengin ova
larını almak, çan kulesi ve kilise yerine, 
minare ve camiler dikmek, Osmanlıla
ra toprak kazanmaktan çok daha fazla çe
kici geliyordu. Her savaş onlar için kur
saldı. Karşılarındaki Sırpları ve Arnavut
ları resimlere, heykellere tapanlar olarak 
görüyorlardı. 
Kosova Ovası'nda karşılıklı tepeler üze
rinde boy ölçüşen yalnızca iki ırk değil, 
iki ayrı inanıştı. Ortada akan ırmak, sa
vaşçıları birbirinden ayırıyordu. 
Sultan Murad eski sadrazaını Hayreddin 
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Paşa'ya gösterdiği taktiklere uygu n ola
rak, ordusunu bir serüvene sürükleme
den önce, savaş düzenini  görüşmek 
üzere durdurdu . 
Oğulları, Sadrazam Ali Paşa ve komutan
ları bir çınarın altında toplandılar. Uzak
tan düşmanı saydılar ve aralarında çeşit
li birlikleri paylaştılar. 
Bu Hıristiyan sürüsünü dağıtmak ve 
gerekli dehşet havasını yaratmak için ne
ler yapılacağını tartıştılar. Karşılarında
ki orduyu dağıtmak için ellerinde topçu 
kuvveti olmadığından, eşyaları ve cep
haneyi taşımak için Asya'dan getirilen al
tı bin deveyi, Osmanlı ordusunun ön hat
tına koymaya karar verdiler. Böylece, 
şimdiye kadar bu havvanı görmemiş 
olan Avrupalı askere korku vermek iste
di ler. 
Bu öneri kabul görecekken, şövalye 
ruhlu Bayezid tarafından şiddetle eleş
tirildi. 
"Osmanoğulları düşmanla karşılaşmak
tan korkuyorlar mı yoksa?" diye bağıran 
Bayezid şunları söyledi: 
" Kadınlar gibi, eşyaların, fillerin, deve
lerin arkasına saklanarak mı Asya'da 
sayıca ve silahça çok üstün orduların hak
kından geldik? Böyle uydurma önlem
ler, uğrunda savaştığımız davaya yakışır 
mı? Kurtuluşu n yalnız cesarette olduğu 
bir sırada bu bir korkaklık belirtisi değil 
midir? İnsanlar önünde Tanrı'ya karşı bir 
güvensizlik sayılmaz mı? Ona olan i nan
cımız hem gücümüz ve hem de en sağ
lam sİperimiz değil midir? Zafer, inana
nındır, yoksa yenileceğinden korkanın 
değil ! "  
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Sadrazam Ali Paşa da bir gün önce, 
geçmişi ,  bugü nü, geleceği kapsayan 
Kutsal Kitap'ta bir ayet okumuştu. Bu
nu anımsadı ve Bayezid ' i  düşüncelerin
den dolayı kutladı.  
"Sıkıntı içinde Kuranıkerim'den rastge
le bir yer açmış tım. Gözlerim şu satırla
ra takılmıştı: 
Ya nebi, inançsıziada ve puta tapanlar
la savaş ! 
Bu buyruk düşmanlarımızın askerlerini 
saymak için değil, onlarla nerede karşı
laşırsak savaşmak için verilmiştir. Ki
tap'ın başka bir sayfasını açtığımda şu sa
tırlarla karşılaştım: 
Neden kuşku lanıyorsun?  Unutma ki 
büyük bir ordu, küçük fakat cesur savaş
çılar sayesinde yok edild i !  Bu okuduk
Iarım beni çok etkilemişti." 
Sadrazam Ali Paşa 'nın bir rastlantı sonu
cu karşılaştığı bu ayetler Sultan Murad'ı 
da etkisi altına aldı. İhtiyar Timurtaş, so
pa darbeleriyle azgınlaşacak olan hayvan
ların dağılmasıyla geriye dönebilecekle
rini, böylece piyade ve atlı birliklerin içi
ne dalarak, savaş düzenini büsbütün bo
zarak, ordunun parçalanmasına neden 
olabileceklerini anlatınca Sultan Murad 
ilk düşüncesinden vazgeçti. 
Bütün gün karşılıklı tartışmalar, silahla
rın onarılınası ve savaş düzenine girilme
siyle geçti. 
Gün batarken batı yönünden kopup 
gelen şiddetli bir rüzgar, ovanın tozunu 
Osmanlıların yüzüne doğru savurdu. 
Sultan Murad'ın bu duruma canı sıkıl
dı. Kalkan toz bulutunun, askerlerinin ve 
atlarının gözlerine zarar vermesinden 
korkuyordu. 

Gece uzun süre çadırının içinde dua et
ti. Doğan gün, kendinden sonra gelecek
ler için Avrupa'nın kapılarını ya tamamen 
açacak, ya da kapatacaktı. Bunu çok iyi 
biliyordu.  Büyük bir heyecanla Tan
rı'dan, savaşta üstün gelerek şehit düş
meyi diledi. "Şimdiye kadar çok zafer ka
zandım. Artık benim için, Peygamber'in 
yolunda ölenlerin eriştiği yüce kutluluk
tan başka bir şey kalmadı. Akacak kanı
rnın değeri bu olsun ! "  
Duadan sonra uykuya daldı. Uyandığı 
zaman, gece yağan yağmurun, rüzgarı ve 
tozu bastırd ığını ve doğan gü nqin, Ar
navu tluk dağlarının eteklerinde yer 
alan küçük beyaz kentleri aydınlattığı
nı gördü. 

Korkak Olmayanı Yenmek 
İnsana Onur Veriyordu 
Sırp Despotu Lazar, Bosna Kralı Yuntoğ
lu Tvartko ve kahraman İskender Bey'in 
babası Arnavut Beyi Georgi Kastriyota, 
sayıca ve mevkice olan üstünlüklerine 
güveniyor, zafere kesin inanıyorlardı. 
Çeşitli milletierin askerlerinden oluşan 
birleşik ord uyu, Osmanlı ordusunu sarıp 
yok etmek düşüncesiyle, savaş alanında 
yeniay biçiminde mevzilendirmişlerdi .  
Savaştan üstün çıkacaklarına o kadar 
inanınışiardı ki, Osmanlılara gecenin 
karanlığından yararlanıp kaçabilirler di
ye saldırmamışlardı .  
lik kez Sultan Murad'ın merkez ordula
rı başında ve bütün cephe boyunca sal
dırıya geçtiğini görünce hayrete düştü
ler. Yanlarda ilerlemiş olan Haçlı birlik
leri, ortaya yüklenen Osmanlıları çem-

69 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

bere almak amacıyla geniş iki kanat gi
bi kapanmaya başladı. 
Bu kargaşalık arasında Sultan Murad bir 
ara gözden kayboldu. Oğlu Yakub, ko
mutasındaki sol kanat birlikleriyle baba
sının yardımına koştu. Hıristiyan kalaba
lığın iç ine daldı ve yarma yaparak Os
manlı ordusunun merkezine erişti. 
O zamana kadar hareketsiz duran Baye
zid ova içine dolarak kardeşi Yakub'u 
zorlayan ve babasını kuşatmaya çalışan 
Arnavut atlılarına karşı kendi atlılarını 
sürdü. 
Padişahın yanında bulunan ve bizzat sa
vaşa katılan bir tarihçi olayı şöyle anlat
mıştır: 
"Osmanlı askerleri ellerinde çekiç gibi 
sallanan ve her vuruşta miğferleri dağı
tan ağır silahlarla donatılmıştı. Kendile
rine örnek olan komutanlarını gören 
Osmanlılar, Haçlı kalabal ığı yararak, 
Yakub Bey ile Sultan Murad'ın yardımı
na koşuyordu. Pırlanta gibi parıldayan kı
lıçları inip kalktıkça, Yemen taşı gibi kıp
kırmızı kesiliyordu." 
B irliklerinin gerilemesini  durduran Ya
kub Bey, bir süre önce baskısı altında bu
naldığı Sırp ve Arnavut kuvvetlerini 
dağa ve ırınağa doğru sürmeye başladı. 
Düşmanın sol kanadında bulunan Ma
car birliklerine karşı Bayezid saldırı em
ri verdi. Savaş alanını tekrar boydan bo
ya aşarken, zaten şaşırmış durumda olan 
Haçlıların üzerine atlılarıyla ani saldırı
lar yaptı. 
Atlılar birbiri ardından şehit düşerken 
yerleri hemen dolduruluyor ve durma
dan sırtını kayalıklara vermiş olan düş-
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man piyadesini bastı rıyordu .  Bunlar, 
Şehzade Bayezid 'in çağrısı üzerine Sul
tan Murad 'ın dövüştüğü merkeze doğ
ru yaklaşıyorlar, böyle seçme Hıristiyan
lardan oluşan düşman ordusunu bozgu
na uğratıyorlardı. Irmak kıyısı düşman 
cesetleriyle doluyordu. Yenilenlerin da
ğa kaçmasını önlemek içi n  yollarını ke
siyor, direnen herkesi yok ediyorlardı. 
Zaferden sonra köle olarak satılacak sa
vaş tutsaklarını tepelerin arkasına doğ
ru sürüyorlardı. Bu manzara karşısında 
dağ köylerinden bir korku çığlığı yüksel
di .  Köylüler, evlerini ateşe vererek ya
kındaki ormaniara ve dağlara kaçıyorlar
dı.  Köylüleri daha sonra yakalayacağın
dan emin olan Sultan Murad, onları iz
lemeye gerek görmüyordu. 
Sabahleyin üç ayrı düşmanla dolu olan, 
akşam olduğunda ise tek düşman aske
ri gözükmeyen bu ovada oğlunu kucak
lıyor ve Tanrı 'ya şükrediyordu. Yeniçe
rilerinin en önünde şehitlik mertebesi
ni ararken, zaferi bulmuştu. 
Bu zaferi, oğulları arasında en fazla ken
disine benzeyen ve kendisinden sonra 
da aynı yönetimi sürdürecek olan Baye
zid sayesinde kazanmıştı. Zaferinden 
duyduğu gurur, inancından gelen şiddet
li çaba, soyunun ezeli ve sonsuz ünü, her 
şey şu anda onda birleşiyor ve sevinci
ni bir kat daha artırıyordu. 
Yaşamının en mutlu akşamında, ölüle
rin sayısından zaferin büyüklüğünü an
lamak için, savaş alanında dolaşmaya baş
lamıştı. 
Bir süre sonra Macarların cesetlerinden ve 
kanlarından temizlenmiş bir yere kuru
lan çadırın içinde halı üzerine oturdu. Za-



I .  M U R A D  

man zaman önüne tutsak grupları getiri
liyor, yalvarınalar sonunda, yaşamlarını ya 
da özgürlüklerini kazanıyorlardı. Bütün 
hiddeti savaşla beraber sona ermişti. 
Artık amacı düşmanlarını yok etmek de
ğil, onları egemenliği altına almaktı. Bu 
adamlar ona kendi ırkının kahramanlı
ğını anımsatıyordu. 
Sultan Murad, yalnız aralarına layık ola
mayan Rumlardan nefret ederdi.  Öteki 
milletierin kahramanlığını bu dağlarda 
bulmuştu.  Özgür yürekler ve güçlü kol
lar, ülkelerin i  korurken, kendilerini ye
nenlere daha fazla ün kazandırıyordu. 

Sırplar Cesur İnsaniardı 
Sırplar yurtlarını Osmanlılara, savaş alanın
da padişahın ayakları dibinde ölerek bırak
tılar. Ölü sayısı, bir tekinin bile kaçmadı
ğını kanıthyord u. Kan içinde yaralı yatan 
Sırplar, savaşta üstün gelenler tarafından 
yaşamlarının bağışlanmasından çok, onur
lu bir ölümü tercih ediyorlardı. 
Bu halkta öyle bir yürek vardı ki, tıpkı 
ormanlarının m eşe ağaçları gibi yarıla bi
lir, fakat bükülemezdi. Bunun böyle ol
duğu o gün bir kez daha kanıtlandı. Sul
tan Murad, çadırına getirilen yaralı bir 
Sırp'ın yurtseverliğinden başka bütün 
Sırpları yenmişti. 
Sırplar da, Asyalı Türkmenler gibi, mil
letin en büyük önderine az çok bağım
lı olan aşiret ve köy başkanları tarafından 
yönetili rlerdi.  
Bu tip yönetimlerde sık sık görülen dü
şünce ayrılıkları milleti parçalardı. Kral 

da, taraflardan biri olarak, kendisine 
bağlı olan aşiretlerin etkilerini denge
lerneye çalışırdı. Sultan Murad zamanın
da hüküm süren Sırp Despotu Lazar 
kızlarının ikisini, ülkenin belli başlı iki 
önderi olan, torunları halen Sırhistan ' ı  
yöneten M iloş'a22 ve Brankoviç'e ver
mişti. 
İki rakip aile, gitgide keskinleşen bir kin
le birbirinden nefret ediyordu.  Düş
man ailelere gelin giden kızlar aradaki 
düşmanlıkları kardeş olmalarına rağ
men daha da körüklüyorlardı. Karşılık
lı çekişmeler Lazar'ın sarayını  da karış
tırıyordu.  Yurtseverlik ve gurur, kız kar
deşler arasında en büyük çekişme kay
nağı oluyordu.  Brankoviç'in karısı Vuka
şava, kardeşinin kocası Miloş'u savaşlar
da korkaklıkla ve yurdu nu gizli anlaş
mayla Osmanlılara satınakla suçluyordu. 
Mi loş'un karısı Mara bu iftiralardan do
layı müthiş hiddetleniyor ve kocasının 
onur ve üstünlüğünü Brankoviç'e karşı 
savunuyordu .  
Bir  gün aralarında geçen şiddetli b i r  tar
tışmadan sonra, Mara kocasına yapılan if
tiralardan dolayı kız kardeşini tokatlamış
tı. Sırplar için bu hakaret ancak iki ko
canın kanlarıyla temizlenebilirdi. Kral iki 
hacanağın dövüşmesine izin verdi. İki ra
kip kayınbabalarının ve eşlerinin gözle
ri önünde dövüştüler. Miloş, Brankoviç'i 
atının ayakları altında çiğnedi ve yendi. 
Mert insan olarak düşmanının yaşamını 
bağışladı. 
Bu mertçe davranış ortadaki kini kaldı
racağına, utancın verdiği hiddetle daha 

22 Miloş Obil iç ya da Kopil iç: Sırp boyarı. Mi loş'un öldürüldüğü Kosova'da adına bir anıt yapılmıştır. 
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da keskinleştirdi. Kosova Savaşı'ndan bir 
gece önce, despotun sofrasında bütün 
soyluların önünde B rankoviç hacanağı
nın yine Sultan Murad 'la işbirliği yaptı
ğını ve yurdunu sattığını söyledi.  Bran
koviç' in  savıyla kuşkulanan despot ve 
soylular, Miloş 'a "Yanıt ver" dediler. 
Miloş ''Yanıtımı yarın vereceğim" dedi. 
İ şittiği hakaretten mi, yoksa pişmanlık 
duygusundan mı olacak, kendisini affet
tirecek ya da masum oluşunu sonsuza ka
dar onayiartıracak bir karara vardı .  
"Eğer gerçekten suçsuz isen şu  kupayı 
benim onuruma iç" dedi Lazar. 

Bağlılığını Kanıtlaması 
Sultanın Canına Mal Oldu 
Miloş, " Kupayı verin !  Gün doğarken 
bağlılığıını ispat etmiş olacağım" diye ya
nıt verdi. 
E rtes i  gün, vahşi bir atın üzerine binen 
Miloş, ovada pek az Sırp kalıncaya ka
dar kahramanca vuruştu. Bir kargaşalık 
sırasında yaralandı. Kaybettiği kan, ce
saretini azaltmadı. 
Savaştan sonra ırınağa yaklaştı, auyla be
raber yüzerek karşıya geçti ve kaçak bir 
asker gibi sürüne sürüne padişahın ça
dırına kadar yaklaştı. 
Nöbetçilere Sultan Murad'ın ayakları
nı öpmek istediğin i  söyledi. Despotun 
damadının kendisine bağlı olmasından 
gururlanan sultan, çadırının örtüsünü 
kaldırtıp, yaralı Sırp'ı içeri almalarını söy
ledi. 

Çavuşlar Miloş'u içeri alınca sultanın 
önünde diz çöktü, bir eliyle padişahın eli
ni tutarak, sanki öpmek ister gibi dudak
larına götürdü,  öteki eliyle üniforması
nın içinde sakladığı hançeri çıkararak bir
den Murad 'ın göğsüne sapladı.23 
Sultan 'ın haykırışı üzerine çavuşlar ça
dıra girdi. Bir fırsatını bulan Miloş atına 
kadar kaça bildi. Ancak yetişen Bayezid 
Bey'in askerleri Sırplı katili parça parça 
ettiler. 
Kosova Ovası'nda, biri Miloş'un sultana 
indirdiği ölüm darbesinin bulunduğu ça
dırı, ötekileri kaçmaya çalıştığı yeri ve ye
niçeriler tarafından öldürüldüğü ırmağın 
kenarını gösteren üç taş vardır. Görünüş
leri, suç ve öç gibi korkunçtur. Bosna 
dağları erken saatlerde onları yas rengi
ne bayar. 

Osmanlı Devleti'ne Avrupa 
Kapısı Açılmıştı Ama . . .  

Ölümle karşı karşıya kalan ve o kadar is
tediği şehitlik mertebesine kavuşacak 
olan Sultan Murad, ölümüne neden ol
duğuna inandığı Sırp Despotu Lazar'ın 
öldürülmesini buyurdu ve son nefesini 
verdi .  
O sırada çadıra getirilmiş olan Lazar, da
madının Sultan Murad'ı  öldürdüğünü 
anladı .  M iloş'un parçalanmış cesedini 
görünce kendi sonunun da geldiğini fark 
etti. Milletinin önünde, onurunu kurtar
mak için gözünü kırpmadan ölüme gi
den bir Sırp ' ın  yurtseved iğini şimdi 
anlıyordu. 

23 Sultan Murad'ın (1. Murad, Hüdavendigiir) iç organları Kosova'ya gömüldü. Cenazesi Bursa'ya getirilerek, 
Çekirge'de yaptırdığı imaretin yanındaki türbeye gömüldü. 
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Lazar, ellerini birleştirerek Tanrı'ya ya
karmaya başladı: 
"Ey büyük Tanrım! Haksız yere suçla
nan bir savaşçının eliyle aile min, halkırnın 
ve dinimin en büyük düşmanının benden 
önce öldüğünü görmeme izin verdiğin 
için beni yanına çağırabilirsin." 
Savaş alanından kaçarken yakalanan 
bütün akrabaları ve öteki soylularla be
raber Lazar'ın kafası da sultanın çadırı 
önü nde kesildi .  
Öç alma duygusu Sultan Murad'ın oğul
larını teskin edilmez bir noktaya getir
mişti. Yas havası hem yenenleri, hem de 
yen ilenleri kapladı. Aynı yerde arka ar
kaya ölen iki hükümdardan biri, yenilen
lerin sevincini ortadan kaldırıyor, öteki 
de kaybolan sevinci geri getirmeye yet
miyordu.  Kosova Ovası'nda üç gün sü-

ren cenaze töreni düzenlendi. 
Batı Avrupa kapısı, Lazar'ın ortadan 
kaldırılmasıyla ardına kadar açılıyordu. 
Fakat Osmanlılar, Sultan Murad'ın dün
yadan ayrılmasıyla Adriyatik kıyılarından 
itibaren gelişen imparatorluklarını sür
dürecek çok yetenekli bir padişahtan da 
yoksun kalıyorlardı. Miloş'un kendini fe
da etmesi, yenik ve üzüntüiii ülkesine 
zaman kazandırmıştı. İbraniler için Ju
dith, 24 eski Yunanlar için Harmodios25 ne 
ise, Sırplar için de Miloş unutulmaz bir 
ad olarak kaldı .  İ ster savaş alanında 
yurtseverce bir öldürme, ister yasadışı bir 
cinayet olarak kabul edilmiş olsun, Mi
loş 'un eylemi ailesinin ü nünü artırdı ve 
bu olay zamanla milli destanlar düzeyi
ne yükselerek, o kara dağlarda daima hal
kın kalbinde yaşadı. 

I. Murad'ın ölüm ünden sonra Osmanlı Devleti. 

24 Yahudi kadın kahraman. Bethulie kentini kurtarmak için Asurlu düşman general Holopherne'yi baştan çıkardı ve 
onu sarhoş ettikten sonra kafasını kopardı. 
25 Atinalı yurttaş (ölümü iö 5 1 4) .  Uğradığı hakaretleri ödetmek amacıyla Peisistratos'un oğlu tiran Hippias'a Aristo
geiton ile tuzak kurdu. Fakat iki arkadaş, ele verdiklerini sanarak Peisistratos Ailesi'nden karşıianna çıkan ilk kişiyi 
(Hipparkhos) vurdular. Harmadios hemen öldürüldü. Aristogeiton'a ise öteki suç ortaklarının adını söylemesi için iş
kence edildi. Daha sonraları bu iki arkadaş özgürlük kurbanı olarak anıldı. 
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I .Murad'ın Evrenos Gazi'ye Nasihatleri 

" Bil  ki bir memlekete bey olmak iki kefe/i bir terazidir. 

Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdie Şunlardan ola gör kim Peygamber 
Hazretleri anın bir günün altmış yıl ibadetten saymıştır. Ve bu pendimi bil ki 
Rumeli vilayetleri uzak yerlerdir. Onların tedbir ve tedarikleri ve siyaset em
rinde elbette seyfü kalem ehlinden nice kimselere muhtaç olasın. 

Sakınasın, hiç halkı mal sevmekten özge azdırıcı olmaz. Dünya için din em
rinden göz yuman Allah Teala korkusun unutur. Ve bu hususlara değme bir 
kirnesneye itimada itikar etmiyesin. Çün bazı kirnesneler gündüz saİm, gece 
kaim görünür amma haddi zatında puta tapar. Anın gibilerden sakınasın. Zin
har ve zinhar bir kirnesnenin zahir haline bakıp aldanmıyasın. 

Nitekim Hazreti Ömer lbn el Hattab, Rebi'ibn Ziyad'ın zahir haline bakıp al
dan dı. Anlardan hisse alasın. Ve her kaçan bir kimseyi bir canibe vekil edip 
göndermek ve kullanmak istedikte evvelden bildiğİn haline itimat eyleme, 
caiz ki sonradan bir türlü dahi ola. Zira beniademin bedeni  bir halden hale 
intikal edip herkarar olmadığı gibi ol halinde dahi herkarar değildir, elbette bir 
halden bir hale intikal etmektedir. 

Pes vekil edip işe kullandığın kirnesnenin ah va/ine göz ku/ağ tutagör. Şimdiki 
ahval i  eski ahvaline uyar mı? Ona göre sözüne amel eyle, kirnesneye garez 
olmasın ve bu pendimi bil ki kaçan etrafı memlekete koduğun vekillerin iyi 
kirnesneler ola. 

Reayanın da hali iyi olup ve beyler vekilleri çırağı dinlenir, alem yaman olur; 
ve her birine emreyle eli altında olan Müslümanları karındaşları gibi bilip ve
sair reayayı rıfk ile tutsun/ar. Zulm 'ü teaddi üzerine olmasın/ar. Kıyamet 
gününde gökten kar yağar gibi kütüb'ü amel yağdığı günü ansınlar ve halkın 
fukarasın gözlesinler, anları kifayet miktarı zahirelerinden tedarik eylesinler. 

Fukara Allah Teala Hazretlerinin sevgili/eridir. Fakirlik belasına sabrederler, 
elinde dünyası çok olanın dünyasına nazar etmezler, kend i  hallerine 
şakirdirler, şükrederler, hususa uruuma Rumeli'ne Şeyhülislam tayin olunan 
mefnari füdela E/van Fakih 'e öyle riayet ey/e ve gözle, Ulemaye izamı ki 
veresei seyyidül enamdır. Kemal i  lütfu şefkat ile meri ve mahmi tutup ibkayı 
dini  mübin ve icrayı şeri metin anların vucud şerif ve enfasi latifeleri 
bereketinde bilinip hatırı atırların rencide etmekten begayet hazer edesin." 
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4. BOLUM 

Kim Padişah Olacak'? 
Ordunun en önemli iki birliğinin başın
da bulunan ve gerek Osmanlıların, ge
rek babalarının gözünde eşit derecede 
kahraman sayılan ve sevilen iki kardeş, 
Yakub ve Bayezid, babalarının kanlı 
mirasına birlikte sahip çıkabil irlerdi.  
İmparatorluğun yasaları arasında henüz 
tah tın sahibinin büyük kardeş olacağına 
ilişkin kesin bir yasa bulunmadığından, 
her iki kardeş taht yüzünden korkunç bir 
savaşa tutuşup, Hıristiyanların öcünü 
Müslümanların elinden alabilird i. 
Yakub, buyruğundaki askerler aras ında 
en az Bayezid kadar sevilir ve sayılırdı. 
Ordunun kararı da bu iç savaşın sonucu 
kadar belirs izdi. 
Akacak kanlardan sonra birinin başına 
geçecek olan taç, yenilenler için sonsu
za kadar bir öç, yenenler için sürekli bir 
şikayet kaynağı olacaktı. Kararsız kalan 
ve çeşitli görüşler ileri süren ordu, önce 
tahta geçen kardeşe karşı kesin tavırlar 
gösterebilir, tam bir iç savaşın çıkması
na neden olabilirdi .  

Zaten ilk oğlu Savcı 'n ın ayaklanması ve 
katledilmesiyle kuşku içinde olan Sul
tan Murad,  her fırsatta kendisine halef 
olarak sevgili oğlu Bayezid ' i  gösteri
yordu. 
Belki de tahta geçecek kişiyi erkenden 
belirlemek yoluyla Yakub'un gururunu 
kıracağını ve kıskançlığını söndüreceği
ni umuyordu. Asi ya da ihtiras sahibi ola
bilecek başka bir oğlunu da ölümle ce
zalandırmak ona cesaretinin de üstünde 
bir iş gibi geliyordu. 
Olayların gelişimini yazgıya ya da öyle 
bir cinayeti, yerine geçecek olana b ırak
mayı uygun buluyordu. Zaten daha ön
ce, Sultan Murad 'la Bayezid'in karşılık
lı mektuplarından anlaşıldığı gibi, Yakub 
ile Bayezid, birer rakip gibi davranmıyor
lar, ağabey kardeş ilişkileri içinde birbir
lerini sevip sayıyorlardı. Sürekli itaatli ve 
kusursuz olan Yakub, babası Murad'ın 
yırtıcılığı ve kardeşi Bayezid ' in savaşçı 
şiddeti yerine, büyük amcası Alaeddin 
Bey'in erdemlerine sahip bulunuyordu. 
Sultan Murad'ın kendisine verdiği rüt
belere rıza göstermeye ve kardeşini ter-
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cih etmesini her zaman makul karşılama
ya alışmıştı. Sultan Murad 'ın d ivanını, 
komutanlarını ve beylerbeyini kuşkulan
dıran şey, Yakub'un kendisinden çok or
du içinde onu tutan yandaşlarıydı. 

Yakuh Bey İçin Ölüm Kararı 
Ölen sultanın bütün düşüncelerini bilen, 
onun güvenilir adamı Sadrazam Ali Pa
şa, kederleri ile baş başa kalan Yakub ve 
Bayezid beylerin haberi olmadan ve 
onları çağırmadan, ordunun olgunluğu ve 
otoritesi ile tanınmış yüksek rütbeli ko
mutanlarını hemen toplantıya çağırdı. 
Divan kuruldu. Sultanın çadırında ve 
onun ölüsü başında durumu tartışmaya 
başladılar. Osmanlı tarihçi leri, ya gerçek
ten bi lmediklerinden, ya da sır vermek 
istemediklerinden, o gece toplantıda 
tartış ılan konuları açıklamamaktadırlar. 
Yalnız, Hz. Muhammed' in  halefierine 
söylediği bir cümleyi, Kuranıkerim'den 
aktarmışlardır: 
"Bir idam, bir isyandan daha hayırlıdır !"  

Kutsal Kitap'ın bu bölümü, kuşkusuz 
sadrazam ile Osman Bey'in eski arkadaş
larının yorumladıkları tek şey olmuştur. 
Babasının duraksamadan Savcı Bey'i 
idam ettirmesi olayı, onlar için, yeni  
idamlarda yeterli gerekçe olarak kulla
nılmaktaydı. Artık d ivanda ne konuşul
du, ne tartışıldı bilinmiyor. Nihayet şa
fak sökmeden önce şehit sultanın çadı
rından çıkan komutanlar, Yakub Bey'in 
çadırına girerler. Onu uyandırarak, din 
adına verilmiş olan ölüm kararını kendi
sine bildirirler. Son ibadetini yapmasına 
izin vererek, büyük bir saygı içinde gö
revlerini yerine getirirler. 
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Sabah olup da askerler uyanınca, ordu, 
ülkenin başında tek bir hükümdarın, Sul
tan Bayezid 'in olduğunu öğrendi. 

Şehzade Öldürmeye 
Ahdülmecid Son Verdi 
Bu infazın çabukluğu, orduya, Osmanoğ
lu Hanedam mensuplarının, devletin ve 
milletin selameti ve birliği için kendi 
kanlarını bile akıtmaktan kaçınmayaca
ğını öğretmiş oluyordu. Bizanslı tarihçi
ler, cinayetin çabukluğunu Bayezid'e 
yükleyerek, sonradan ona verilen Yıldı
rım lakabının bu geceden kaldığını ile
ri sürmektedirler. 
Bu görüşe karş ılık çağdaş Osmanlı ta
rihçileri  ise divanın ve sadrazamının 
vardıkları kararın, Bayezid ' in  karar
sızlığını  önlediğini ve onun masum 
kardeşi için çok üzüldüğünü belirtmek
ted irler. 
Daha ilerideki tarihlerde, Yakub Bey'in 
öldürülmesiyle başlayan cinayetler Os
manlı saraylarında resmi bir vahşet ha
line dönüşecek, imparatorluğun düzeni 
bozulmasın d iye nice padişah oğulları 
boğdurulacaktır. Nihayet bu durum, ol
gun ve merhametli Sultan Abdülmecid 
tarafından düzeltilecektir. Padişah kar
deşlerinin ölümü cellatların elinden alı
nıp, Tanrı 'nın hükmüne bırakılacaktır. 

Yıldırım Bayezid Hemen 
Sefere Çıktı 
Alın yazısına olan derin inancı, Yakub 
Bey'in cesedini  gördüğü zaman duydu
ğu tepkiyi bastırmasına neden oldu. 
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Yıldırım Bayezid, askerlerinin bu cina
yeti düşünmelerine ve çok sevip saydık
ları komutanlarının öldürülmesinden 
dolayı gücenmelerine fırsat vermedi. 
Kosova'dan Sırbistan'ın içlerine doğru 
ilerlemeye başladı. Sağ ve sol kanatları
nın manevralarından yararlanarak, dağ
lara kaçmış olan Sırp ordusunun kalın
tılarını temizledi. 
Bütün Sırp soylularının kendi egemen
liğini tanımasını sağladıktan sonra, La
zar'ın yerine geçen oğlu Etiyen'e bağlı
lık yemini ettirip arada akrabalık bağı ol
ması için, henüz çocuk olan kızını eş ola
rak ona verdi. 
Bulgaristan, Sırhistan ve E pir'de her tür
lü başkaldırmayı sindiren Yıldırım Baye
zid babalarına karşı ayaklanan oğulların 
yüzünden Hıristiyanların ortak düşma
nının adaletine ve kılıcına sığınmak zo
runda kalan Bizans'a doğru döndü. Şim
di biraz da Pa-laiologos 'ların tah tın ı sar
san anlaşmazlıklardan söz edelim. 
Anıınsanacağı gibi, ihtiyar İmparator Il .  
İoannes Palaiologos'un oğlu Andronikos 
ve torun u İonnes, Savcı Bey ile kendi ba
balarının tahtlarını ele geçirmek için bir
likte ayaklanmışlardı .  Bu durum karşı
sında iki imparator, isyancı oğullarından 
öç almak üzere birleşmişlerdi. 
Sultan Murad sözünde durarak oğlunu 
öldürtmüş, ihtiyar Palaiologos ise oğlu ile 
torununun gözkapakları üzerine kızgın 
yağ döktürerek onları körlüğe mahkum 
etmek istemişti. Ancak bu kararı yerine 
getirecek olanların suçlularla anlaşması 

ve babalık duygusunun üstün gelmesi, 
cezanın şiddetinin azaltılmasına neden 
olmuştu. 
Andronikos ve İonnes, gün ışığından tam 
anlamıyla yoksun kalmamışlardı. Hatta, 
yeniden tahta göz dikebilecek kadar çev
relerini görebiliyorlardı. İstanbul'da Bla
kernes Sarayı 'nın1 bir hücresinde yatan 
Andronikos, muhafızlarının merhameti
ni kazanmış ve onları elde etmişti. Üs
telik yazdığı mektuplarla, Yıld ırım Ba
yezid'i babası ihtiyar imparatora karşı kış
kırtıyordu. 

Bizans' a Boyunduruk 
Savcı Bey'in  ayaklanmasından nefret 
duymasına rağmen, Sultan Bayezid, 
ortaya çıkan fırsatı kaçırınadı ve her za
manki kararlılığıyla değerlendirdi. İstan
bul saraylarının içişlerine karışmaya 
başladı. Seçme on bin askerin başında 
Belgrat Ormanları'nı geçerek İstanbul 
üzerine yürüdü. Rumların korkaklığı ve 
Andronikos 'un gizli çalışmaları sonucu 
kapılar ardına kadar açıld ı .  Andronikos 
ve oğlunu kurtardı. Bu zal im vatan ha
inini  imparator ilan etti. İhtiyar impa
rator ile tahtını paylaştığı oğlu Manue
l'i Marmara kıyılarında bir kuleye ka
pattırdı. 
Yıldırım Bayezid kulenin anahtarlarını ve 
tahttan indirdiği imparator ile oğlunun 
yazgılarını Andronikos'un eline teslim et
ti. Çeşitli söylentilere göre, güya Yıldı
rım Bayezid Andronikos'a Osmanlılar gi
bi tahta başka ortak çıkmaması için ba-

1 (Tekfur Sarayı) istanbul'da Edirnekapı semtinin kuzeyinde sur önündeki hendekierin sonunda yer alan Bizans sarayı. 
Tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı kanıtiara göne X. yüzyılda Konstantinos Porphyrogennetos'a ait olduğu 
söylenir. Bugün sarayın kalıntıları vardır. 
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bası ile kardeşini öldürtınesini öğütledi. 
İster kuşk�lanmaktan, ister ihmalden ol
sun, An dronikos çekimser davranınca, 
başına buyruk paralı askerler olan Bul
garlar, kendilerine emanet edilmiş olan 
iki imparatoru hapsedildikleri yerden çı
kardılar ve yanlarına alıp, gece karanlı
ğından yararlanarak Marmara'nın Asya 
kıyılarına ulaştılar. Tutsakları Sultan 
Bayezid'e teslim ettiler. 
Bütün kanıtlar, Sultan Bayezid ' in Bul
gar askerlerini parayla satın aldığını ve 
onları kendi politikası uğrunda kullan
dığını göstermektedir. 
B izans İmparatorluğu'nu, oğlun babaya 
karşı ayaklanmasıyla sarstıktan sonra, ba
basının oğlundan hak araması ile yeni
den karıştırmayı uygun bulmuştu. 
Böylece Sultan Bayezid bu suçlu impa
ratorluk ailesi içinde sün:kli çatışma çı
karmaya yarayacak rehineleri elinin al
tında tutmuş oluyordu. 
İ htiyar imparatoru hükümdar olarak 
karş ıladı ve bütün haklarını kabul etti. 
Öç alma dtıygularına saygı gösterdi. 
1 390 yılında, eski Roma generallerinin 
Asya krallarına yaptıkları gibi, Manuel ve 
İoannes'e kendi hazırladığı anlaşmayı ka
bul ettirdi. İmparator bu anlaşma ile, Os
manlı sulranına her yıl kırk bin Venedik 
altını vermeyi, İslam Peygamberi'nin di
ni uğruna Avrupa ve Asya 'nın fethedil
mesi işinde yardımcı olarak on iki bin Hı
ristiyan'dan oluşan bir orduyu emrine 
sunmayı ve n ihayet Bursa ve Edirne fa
tihlerine bağlı bir devlet olmayı kabul 
ediyordu. 
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Andronikos 'a  Gelen 
Venedikli Prenses 
Koşullarını kabul ettiren Yıldırım Ba.ye
zid, geçen yıl tahtan düşürmek için hare
kete geçirdiği ordusuyla, bu sefer J.oan
nes ile Manuel'i imparator yapmali üze
re İstanbul üzerine yürümeye ba�l�dı. 
Andronikos, Yıldırım Bayezid ile savaş
mayı göze alamayınca, pazarlık yii'pmak 
istediğini bildirdi. Amacı, imparittorlu
ğun son artıklarını paylaşmaktı. 
Bu paylaşma İmparatorluğun yok olma
sını gerektirecek nitelikte olmasına rağ
men, uygun görülmediği için Yıldırım ta
rafından kabul edilmedi. 
İstanbul, bir süre önce arkasından ağla
dığı imparatorlarını sessiz bir heyecan
la karşıladı. 
Andronikos, hala ismen de olsa Palaio
logoslara bağlı olan Selanik gibi Yunanis
tan kentlerini yönetmeye başladı. 
Bu gölge imparatorluğun yakın bir gele
cekte çökeceğine inanan Yıldırım Baye
zid, hükümdarların birbirlerine karşılık
lı saygılarını bile Andronikos 'a uygula
mıyordu. 
Nitekim, güzelliğiyle di l lere destan 
olan Venedikli bir prenses in, Androni
kos'un  nişanlısı olarak, Selanik Körfe
zi'nden geçeceğini ve Andronikos'la ev
lenerek Bizans ' ın  topraklarında hü
küm süreceğini öğrenince, vezirlerinden 
Sarıca Paşa'yı göndererek Venedik ka
dırgasını içindekitede birlikte ele geçir
di .  Yıldırım Bayezid, Edirne'ye getiri
len Vcnedikli  prensesin güze ll iğine 
hayran kald ı .  



Y I L D I R I M  B A Y E Z İ D  

Görkemli bir düğün yaparak prensesk 
evlendi. Onu hareminin en seçkin köşe
lerinden birine oturttu . 

Son Durum Prensliği de 
Tarihe Karı�tı 
Yıldırım'ın cüreti servetiyle orantılı ola
rak artıyordu. Asya'da kendine bağlı 
olmayan bir tek Bizans kenti kalmıştı. Bu 
Aydın kentine komşu eski bir Bizans 
prensliği idi. Yıldırım Bayezid, kendi im
paratorluklarının son savu nucularına 
karşı Bizans imparatorlarını savaşmaya 
zorlayamadığı için, bunları yeter derece
de aşağılamadığı kanısına vardı. 
Sırp kralı, İmparator Manuel ve ailesin
den öteki prensler, Bizans'a sadık kalmış 
olan Rum prensliğin i  cezalandırmak 
için birleştiler. Osmanlılara kulluklarını 
ispat etmek için Yıldırım Bayezid ile Ay
dın'a kadar gittiler. Son Rum kalesini 
yıkmak üzere kendi Rum askerlerini se
ferber ettiler. 
Bayezid fethettiği kente Alaşehir adını 
verdi .  B izans kiliseleri yerine camiler 
yaptırdı. 
Halkına vergi bağlayarak bu vergiyi ye
ni inşa ettireceği caminin bakımında kul
lanılmasını buyurdu. 

Manuel, Yıldırım'ın 
Elinden Kaçıp Tahta 
Oturdu 
Kazandığı zaferden gurur duyan Yıldırm 
Bayezid, Alaşehir'den Rum ve Osman
lı ordusuyla çıkarak Torosların erişilmez 
yayialarını işgale başladı. Bölgede ege-

menliğini sürdüren Menteşe Bey, padi
şahın önünde geri çekildi ve baş ederne
yeceği ni anlayınca teslim oldu. 
Sultan Murad'ın yaşlı silah arkadaşı Ti
murtaş bu yaylaların ve kentlerin yöne
timini üzerine aldı. Sultan Bayezid'in ha
reketlerinde görülen çabukluk, sayıca 
çok olan rakiplerini yıldırmıştı. Her an 
görünmesi korkusuyla titreyen halkları 
arkasında bırakarak, hiç kuşkulanmadan 
başka yönlere gid iyordu.  
Bursa'ya çıkıp, ordusuyla Boğaz' ı aştığı, 
Gelibolu'da hem İstanbul limanı ile re
kabet edecek ve hem de Venedik, Ce
neviz gemilerine meydan okuyacak bir 
liman inşaatına başladığı zaman, herkes 
padişahı hala Kilikya 'da sanıyordu. Os
manlıların i lk askeri amaçlı l imanında
ki uzun dalgakıranları tutan kuvvetli ko
lonlar, bugün bile hayranlık uyandırmak
tadır. Geniş güvcrtcli altmış savaş gemi
sine, kısa zamanda Sarıca Paşa'nın buy
ruğunda sefere çıkmak üzere asker top
lamaya ve cephane yüklerneye başladı. 
Denize açılan donanma Sakız, Midilli ,  
Bozcaada, Rodos, Kıbrıs ve öteki takıma
daları tehdit etti. 
İkinci kez kend i  öz halkına karşı Yıldı
rım Bayezid 'in fetihlerine katılan İmpa
rator Manuel, efendisinin önünde tama
men boyun eğmişti. Bağlanan vergiyi ve 
her ilkbaharda verilmesi zorunlu olan bir
liği, bizzat kendisi Gelibolu'ya kadar ge
lip teslim etmişti. Sakız Adası bir önce
ki saldırının izlerini taşırken, yeniden Os
manlı akınının başlamasına tanık oluyor, 
is tilacılar meyve bahçelerini ateşe verir
ken, genç kızları ve çocukları yanlarına 
alıp gidiyorlardı. 
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Bu manzara bütün kıyı ve denizleri ya
sa boğdu. Saldırının şiddetlenmesine da
yanamayan İoannes Palaiologos itiraz et
mek cesaretini buldu. Takımadalara 
yapılan saldırıda, İstanbul'a karşı saldı
rının izlerini görmeye başlamıştı. Surla
rını onarmak ve Marmara Denizi kıyısın
da yeni kaleler yaptırmak cesaretinde bu
lundu. İstanbul'un Trakya Ovası'na ba
kan tarafında surların denizle b irleştiği 
noktada bulunan beş kuleye iki kule da
ha ekleyerek en önemli yerleri sağlam
laştırmaya çalıştı. 
Yıldırım Bayezid, kendisine karşı alınan 
önlemleri hakaret saydı. Edirne'de rehin 
olarak İonnes'in oğlu Manuel'i elinde tu
tuyordu.  Bu genç adam, imparatorun de
diğine göre, Osmanlı ordusunda, bizzat 
padişahın gözetiminde savaş sanatını 
öğreniyordu. Bayezid, Manuel'i koruyor
du.  Ancak, İoannes Palaiologos'a yazdı
ğı bir mektupta, İstanbul 'da onarılan ve 
yeni yapılan surlarla kuleler hemen yer
le bir edilmezse elindeki rehinenin göz
lerini  oyduracağını bildirdi. 
Boyun eğmek ya da oğlunun kör edilme
sini kabul etmek zorunda bırakılan ih
tiyar imparator, tehdit altında bulundu
ğu sarayında, acı,  utanç ve korku içinde 
öldü. 
Gizli bir haberci sayesinde, Yıldırım Ba
yezid 'den önce babasının ölümünü öğ
renen Manuel, bir yolunu bularak Edir
ne'den kaçtı ve İstanbul 'a giderek tah-

ta oturdu. Bu kaçma olayına sinidenen 
Yıldırım Bayezid, gözetlernede ihmalle
ri görülen saray muhafıziarını öldürttü. 
Hıristiyan gururu yönünden eskilerinden 
daha aşağılık olan bir anlaşma yapılınca 
Yıldırım'ın öfkesi hafifledi. 
Bundan böyle padişahın kadıları İstanbul 
kentinin içinde Rumiara adalet dağıtaeak
lar ve Hıristiyanlığı daha yakından teh
dit  ederces ine, camiler Ayasofya'nın 
karşısına yapılmaya başlanacaktı. 
Yeni anlaşmadan da memnun kalmayan 
sultan, bütün Anadolu ordusunu Gelibo
lu'dan Trakya'ya yayarak, kırlık bölge
leri istilaya, yolları keserek Rum kent
lerini kuşatmaya ve İstanbul'u sıkıştır
maya başladı .  
Duvarlar içinde hapsolan Rumlar ya son 
nefesler in i  verecekler ya da tes l im 
olacaklard ı .  Ru mların korku iç inde 
yüzdöklerini bilen ve Bizans'ın güçsüz
lüğüne inanan Yıldırım, Anadolu ve Ru
meli ordularını sel gibi Macar ve Ulah
ların2 üzerine sürdü. Tona'nın sol kı
yısında yerleşmiş olan bu savaşcı mil
letler sultan ın  komşusu olduklarına 
göre aynı zamanda onun düşmanı da 
oluyorlardı. Zamana hiçbir şey bırakma
dan hızla hareket ederek, düşmana 
karş ı zafer kazanmak olan pol itikası, 
atası Osman Bey'in Hıristiyanlarla za
man geçirme politikasına hiç benzemi
yordu.  

2 Ula h,  Osmanlıların Moldavya, Trasilvanya (Erdel) ve Balkan Yarımadası'nda yaşayan Rumeniere verdikleri ad. Ulahya, 
bugünkü Romanya'nın Osmanlı dönemindekı adı .  
3 Roma imparatoru (98-1 1 7). 
4 (Erdel) Romanya'da Karpatlar yayının iç inde bulunmaktadır. Kuzeyde, doğuda ve güneyde bin sekiz yüz i la iki bin 
beşyüz metre yükseklikte dağlarla sınırlanmış yayla ve tepelerden oluşmuş bir bölgedir . 
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Ormanlar Milli Benlikleri 
Korur 
Yıldırım Bayezid her çeşit ahlaksızlığın 
ve bozulmuşluğun merkezi olan B izans 
İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'dan 
uzaklaştıkça daha yeni, daha sağlam, 
kendi ordusuyla boy ölçüşebilecek mil
letlerle karşılaşıyordu. Tuna boylarında 
yaşayan ırklar, onun sularında her zaman 
kahramanlık şerbeti içmişlerdi. H unlar, 
oraya doğuştan bir barbarlık, cesaret ve 
Katkas ırkiarına özgü ilkel bir yurtsever
lik bırakmışlardı. Osmanlılar gibi çoban 
olan, onlar gibi bozkın ve insanın savaş
çı arkadaşı atları seven Macarlar, önce
leri Romalıları yenmişler, fakat sonrala
rı Trajanuas'a3 yenik düşmüşlerdi. B i r  
süre sonra da Hıristiyanlığı kabul etmiş
lerdi. Bir rastlantı sonucu, Sırbistan'ın son 
dağları ile Transilvanya'nın4 dağ sırala
rı arasına yerleştiklerinden, Doğu'dan ge
len kavimlere Batı 'nın yolunu tıkamış
lardı.  
Türkistan'a Macaristan kadar hiçbir yer 
benzemez. Babasının zamanında katıl
dığı savaşlarda görmek fırsatını bulduğu 
Macaristan ' ın geniş ovaları ve verimli 
toprağı, Asya'da kendi çevresinde top
lanan ve kalabalıklaştıkça huysuzlaşan 
Türkmen aşiretlerin in  yerleştirilmesi 
için uygun bir ü lke olarak, Yıld ırım Ba
yezid'in rüyalarına giriyordu. 
Su ltan Bayezid, Bursa dolaylarındaki 
korkak Rumlardan hiç çekinmiyordu. 
Fakat Anadolu ve Suriye beyliklerinin, 

3 Roma imparatoru (98-1 1 7) .  

Osmanoğulları'nın egemenliğiyle bağ
daşmayacak olan bağımsızlıklarından 
kuşkulanıyordu.  Onları Avrupa'ya sür
mek, Tuna ovalarını istila ettirmek, 
böylece imparatorluğu n Asya'daki top
raklarını güven altına almak istiyordu. 
Osmanlı sultanlarından dördüncüsü olan 
Yıldırım Bayezid 'in bu politikasının iç
güdünün bir sonucu olduğu kadar, ile
ri görüşlülüğün de eseri olduğunu belirt
mek gerekir. 
Savaş ve din heyecanı içinde Osman

lılar bu politikayı fark edememişlerdir. 
Yıldırım önce kend isini, sonra Boğazi
ç i 'nden Tuna'ya akacak olan kitleleri 
hem Asya'da, hem Avrupa'da eyleme 
geçiriyord u.  Fakat, Osmanlıların bu 
sistemli yayılmasında karşılaşılacak di
renci iyi hesap edememişti. Zamanımız
da görüldüğü gibi, Osmanlı yönetimine 
geçen Tuna ötesi eyaletler, Osmanlı 
egemenl iğinden yine ilk kurtulanlar 
olmuştu r. Aradan geçen beş yüzyıl on
ları eritememiştir.  Çünkü ormanlar, 
milliyetleri korur. 

MacaristanYıldırım' a Karşı 
Ordu Topladı 
Kuzey Asya'dan gelen Macarlar, öncele
ri geniş ovaların eski halkıyla karıştıktan 
sonra, kan ve ateş içinde Avrupa'nın ku
zeyinde kendilerine bir yer edinmeye ça
lışıyorlardı. Almanya, Fransa ve İtal
ya'dan elde ettikleri ganimetlerle, Hıris
tiyanlığı bozkırlarına sokmuş oldular. 

4 (Erdel) Romanya'da Karpatlar yayının içinde bulunmaktadır. Kuzeyde, doğuda ve güneyde bin sekiz yüz i la iki  bin 
beşyüz metre yükseklikte dağlarla sınırlanmış yayla ve tepelerden oluşmuş bir bölgedir. 
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Aşiret başkanlarından oluşan bir kurul, 
başkentleri Buda'da kralı belirliyordu.  
Sıras ı geldikçe, Rusya, Polanya, Bo
hemya, Avusturya, Fransa ve İ talya'ya 
akınlar düzenlemişlerdi. Savaş onların 
özelliklerinin bir parçasıydı. Adriyatik kı
yılarına kadar inerek Venediklilerden bir 
l iman kentini almışlardı. Çeşitli evlen
meler ile Avrupa tahtiarına oturan Ma
car prensleri, Hıristiyanlığın ileri gelen 
krallarının kurdukları birl iklerde her 
zaman aranılan müttefikler oluyorlardı. 
Kılıçlarının eriştiği yere zaferi de götür
mesini biliyorlardı. 
Bir ara iç karışıklıklar ülkeyi sarsmıştı. 
Kral Lajos 1 382 yılında ölünce yerine kı
zı Maria geçmişti. Bu tacı genç kıza faz
la gören Napali Hanedam'ndan Karlo, 
Maria'yı tahttan indirdi. Macar soylula
rı ile beraber hareket eden Maria'nın an
nesi kızını  tahttan indiren Karlo 'yu öl
dürttü. 
Adriyatik kıyılarında hüküm süren yarı 
vahşi Hırvat aşiretleri, Karlo'nun öcünü 
almak için bu sefer anne ile kızını kaçır
dılar, anneyi öldürüp genç kraliçeyi re
hin olarak ellerinde tuttular. 
Bu olaylardan önce Maria ile nişanlı olan 
Brandenburg Valisi Zsigmond, genç kı
zı hapisten kurtardı ve onunla evlenerek 
Macar kralı oldu. 
Politika, şövalye ruhu ve kahramanlık 
özelliklerini üstünde toplayan bu prens, 
bir gün Almanya imparatoru seçilecek
tir. O zamanlar Osmanlı yayılınacı lığına 
karşı Avrupa'nın ileri kalesi durumunda 
olan bir ülkenin kralıydı. Daha önceden 
yenilen Sırp ve Bulgarların desteğinden 
yoksun olduğundan ve sürekli Yıldırım 
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Bayezid tarafından tehdit edildiğinden, 
Avrupa'ya son bir çağrı yaparak, kendi 
yönetiminde dövüşrnekten onur duyan 
Hıristiyan milletlerden bir ordu toplama
yı başardı. 

Niğholu Meydanı Ölü ve 
Yaralılada Dolu 
Yıldırım Bayezid ile çarpışmak üzere yir
mi bin Fransız, Burgonyalı, İtalyan, Al
man, Hırvat Zsigmond'un çağrısı üzeri
ne toplanmışlardı.  Çeşitli bölümlere ay
rılan Yıldırım Bayezid ' in ordusu ise 
Bulgaristan, Sırhistan ve Romanya'yı iş
gal altında tutuyordu. Dağlık bölgeler
de bulunanlar direnirken, ovalardaki 
halklar teslim oluyordu. 
Ulah Prensi Mirçe Osmanlıların egemen
liğini kabul ederek müttefikleri olmuş
tu. Bu tarihten itibaren Ulahya hep Os
manlı egemenliğinde kalmıştır. Zsig
mond emrindeki generallerinin yardımıy
la Osmanlıları Bosna ovalarında durdur
mayı başardı. Bastıran kış iki düşmanı bir
birinden ayırdı. Osmanlılar da bir daha bu 
bölgede bir adım ilerleyemediler. 
Osmanlıların duraksamasından cesaret
leneo Zsigmond, 1 392 yılı ilkbaharında 
Tuna'yı aşarak, Osmanlıların ileri kale
lerinden biri olan Niğbolu 'yu kuşattı. 
Bu kuşatma yaşamının dönüm noktası
nı  oluşturacaktı. E dirne'den Niğbolu 
Kales i 'n in imdadına koşan Yıldır ım 
Bayezid Bosna,  Arnavutluk ve Trak
ya'da seferde olan komutanlarını  yanı
na çağırdı ve Zsigmond'un Haçlı ordu
sunu Niğbolu ile kendi ordugahı arası
na ald ı .  
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Tam Niğbolu Kalesi'nde aradıkları avı 
yakalayacakları sırada tehdit altında ka
lan Haçlı ordusu, kendi değerlerine ve 
askeri bi lgilerine denk görmedikleri 
Osmanlıları meydan savaşında yene
ceklerini sandılar. Oysa Osmanlıların tek 
taktikleri, korkunç cesaretleri ve inanç
larıydı. 
Macarlar yurtları, Hıristiyanlar ün ve 
onur, Osmanlılar ise lslamiyeti yaymak 
için dövüşüyorlardı. Yirmi bin Fransız, 
Macar, Bohemyalı ve Alman Niğbolu 
Meydanı'nda tamamen yok edildiler. 
Gün batarken Zsigmond'un ünlü birli
ğinden sadece ölüler, yaralılar ve Bulgar 
ormaniarına sığınan birkaç yüz kaçak kal
mıştı. 
Zsigmond bile Tuna'yı yüzerek aşa
mayınca, az daha bir Osmanlı atlısının kı
lıcıyla can verecekti. Ancak şövalyelerin
den biri Zsigmond\ın önüne geçti ve kı
lıç darbesini kendi yedi. Şövalye yaralı 
olmasına rağmen Zgismond'u karşı kı
yıya geçirdi. Günlerce süren zorlu bir yol
culuktan sonra İstanbul'a vardılar ve an
cak İtalya üzerinden Buda'ya dönmele
ri mümkün oldu. 
Artık Yıldırım'ın adı, dehşet içinde ka
lan Tuna boylarında tek büyük Türk ola
rak duyulacaktır. 

Alaeddin Bey ve İki 
Oğlunun Acı Sonları 
Yıldırım son zaferini büyük bir mutluluk 
içinde kutluyordu. Ancak gelen bir ha
berci Asya topraklarındaki yeni gelişme
leri iletince neşesi kaçtı. Batı Anadolu'da 

5 Kastamonu. 

bıraktığı veziri Timurtaş, Karaman be
yinin ani bir sald ırısıyla gafil avianmış
tL Bursa bile tehdit altına girmişti. Ka
ramanlıların bu hareketi Macaristan'ı Os
manlı işgalinden koruyordu. Yanındaki 
iki büyük orduyla hemen Bulgaristan, 
Trakya ve Boğaz'dan geçerek Uludağ 
eteklerine ulaştı. Güretinden dolayı piş
manlık duyan Karaman beyi özür dile
yip, hatasını düzeltmek istedi. Ancak 
Sultan Bayezid yalnız öç almayı düşünü
yordu. Kaçan Karamaniılan Aktaş Ova
sı'nda5 yakaladı, hepsini kılıçtan geçir
di. Alaeddin ve iki oğlunu zincire vurdu 
ve Kararrianl ıların elinde tutsak olan 
Timurtaş'a teslim etti. 
Hiddetine yenik düşen Timurtaş, Sul
tan Bayezid'e danışmadan Alaeddin Be
y'i boğdurur. 
Türk tarihçileri, "Bir beyin öldürülme
si, bir eyaletin kaybedilmesinden daha 
iyidir" derler. Timurtaş'ın bu davranışı
nı affeden Yıldırım Bayezid, Karaman 
Beyliği'ni  tamamen lmparatorluğa bağ
ladı .  Buradan hareket ederek, Kapa
dokya'yı, yani Akdeniz ile Karadeniz ara
sında kalan Orta Anadolu 'yu, Tokat 'ı, Si
vas'ı, Kayseri 'yi, Kastamonu 'yu toprak
larına kattı. 
Sinop'a egemen olan Kötürüm Bayezid 
adlı bir bey, sanki Büyük İskender'in is
tilasına karşılık verirmiş gibi, Doğu'dan 
Batı 'ya ilerleyen yeni istilacı Türklerin 
başındaki Aksak Timur'a (Timurlenk) 
sığındı.  
Kötürüm'ün ve bütün beylerinin Ti
mur'a kaçmalan üzerine Yıld ırım Baye-
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zid Sinop'tan Istanbul Bağazı 'na kadar 
bütün Karadeniz sahillerine sahip oldu. 
Kastamonu Valiliği'ne genç oğlu Süley
man'ı atadı. Bu kent çevresinde zengin 
bakır madenleri, eski Yunan ve Arap 
eserleri bulu nuyordu. Kent bell i  başlı 
kültür merkezleri arasında yer alıyordu. 
Bugünkü adı Samsun olan, Atinalı ve Mi
laslıların kolonisi, Romalılar döneminde 
Pontus Krallığı'nın başkenti Amisus,6 Ba
yezid ' in fetihleri sonunda Osmanlı top
raklarına katıldı. 
Bu ticaret merkezlerinde yükselen tuğ
la, halat ve katran yaptınevleri padişahın 
hazinesine yeni gelirler sağlıyordu. Anıt
larının, soyollarının ve mezarlarının za
rif yapısı yüzünden Rumeli Bağdat'ı7 di
ye anılan Amasya, kilise kubbe ve kule
lerinin yanı sıra, cami ve minarderin yük
selmesini gördü. 
Yıldırım Bayezid bil imi,  sözü ve doğru
luğuyla ün yapmış Pir AJiM adında bir şey
he rastlayınca ona büyük saygı gösterd i. 
Bir süre sonra Timur zamanında da ara
nan ve saygı gören bu kişi, ülkesini ar
ka arkaya fetheden hükümdarların hep
sine ününü duyurmuştu. 
(XIV. yüzyıl sonu-XV. Yüzyıl başı) Kar
deşi ile birl ikte Timur'u n  maiyetine 
girdi. 
O zamanlar Amasya'da yaşayan M ihrf 
Hatun9 adında bir kadın yazar ve düşü-

nürün türbesinin bugü n bile Tü rk şa
irleri tarafından ziyaret edilmesi, bu 
Türkmen kentlerinde düşünce sanat
larının  kadınlar arasında bile yaygın ol
duğunu göstermektedir. Osman Bey'in 
halkının aşk destanı olan Ferhad ile Şi
r in 'in hayali olaylar ındaki yer bile 
Amasya olarak seçilmiştir. Amasya'da, 
güya çoban Şir in' in sürülerinin sütünü 
akıtmak için açtığı söylenen bir suyo
lu gösterilir. B iraz ilerde, bir kaya çıkın
cıs ında Ferhad 'la Şirin ' in  öldüğünü 
masallaştıran ihtiyar d ilenci kad ının 
durduğu yer vardır. 
Sonradan Kızılırmak adını alan eski 
Rum kenti Halis,  Bayezid zamanında 
yapılmış,  Türk mimarlığının en güzel 
örneklerinden bir i  olan köprüsüyle 
ünlüdür. Bu köprüye, dalgınl ığıyla ta� 
n ınmış, insanlardan uzak duran Türk
men düşünürü Koyun Baba'nın adı  
verilmiştir. 
Köprüye adını veren Koyun Baba, söy
lendiğine göre, insanlarla çok il işkide 
olursa dinsel düşüncelerden ayrılırım 
korkusuyla, onlardan uzak kalmıştır. 
Günde beş vakit namaz ve dua zaman
larında koyun sesine benzeyen birtakım 
sesler çıkardığı için ona bu ad verilmiş
tir. Bu ermiş kişinin türbesinin yanında, 
Avrupa'da benzeri olmayan, bedava yi
yecek dağıtılan bir kervansaray bulun
maktad ır. 

6 Samsun'un yerinde kurulmuş ilkçağ ve Ortaçağ kentinin adı. 
7 Bu topraklar, bir zamanlar Bizans imparatorluğu'nun egemenliği altında olduğu için, o sıralar "Rumeli" olarak 
anılıyordu. 
8 Akkoyunlu Türkmen Beyliği'nin kurucusu Kara Osman Bey'in kardeşi. 
9 Türk Divan şairi (Amasya 1 460·1 506) ll. Bayezid'in oğlu Ahmed Çelebi'nin Amasya valiliği sırasında bu şehzadenin 
çevresinde toplanan aydınlar grubuna katıldı. Güzelliği ve bilgisiyle ün kazandı. Mihri Hatun hiç evlenmedi. Şiirlerinde 
sade ve açık bir dil kullanır, günlük olaylara da yer verirdi. Bir divanı vardır. 
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Osmanlı Sarayına Giren 
Kötü Gelenelder 
Fetih ve zaferiere gözü doyan Yıldırım Ba
yezid, aralarında uzun zamandır yaşadı
ğı barbarların ve Rumların geleneklerin
den erkilenmiş olarak Edirne'ye döndü. 
Sırp kralının kızı olan eşi, ona şarabın ta
dını ve sarhoşluğun alçaltıcı zevkini öğ
retmişti. 
Macar ve Kıbrıs şarapları, Yıldırım'a 
Hz. Muhammed'in buyruklarını unuttur
muştu. Peygamber, ümmetinin düşün
ce üstünlüğünü sağlamak için, ferman
tasyona uğramış içkileri yasaklamıştı. 
Perslerden ve Medlerden aldıkları bir
takım aşağılık geleneklerle bozulmuş 
olan Rumlar, bu gelenekleri Osmanlı Sa
rayı 'na da sokmak ta gecikmedil er. 
Saraylar, yalnız savaş ganimeti olan 
güzel kızlada değil, aynı zamanda bir  
bölümü hadım edilen,  ötekileri ise 
doğaya ters düşen cinsel i l işkiler için 
kullanılan güzel oğlan çocuklarıyla do
luyordu . 
Kadınca güzellikleriyle tanınan oğlanlar
dan bazıları, harem güzellerinin en bü
yük rakipleri oluyorlardı. Böyle aşağılık 
bir biçimde kullanıld ıktan sonra içoğlan
lığa 10 kadar yükselenler, Imparatorluk
ta daha büyük rütbelere sahip olabiliyor 
ve böylece kendilerini o mevkie getiren 
ahlaksız zevkin devamına olanak veriyor
lard ı. 

Doğu ülkelerinde, çok kadınla evleome 
geleneğinden ortaya çıktığı sanılan bu 
kötü huy, Türklerin saf törelerini iyiden 
İyiye bozmaya başlamıştı. Bizans saray
larındaki gibi çoğalan hadımlar, çok 
geçmeden, kadınların ve çocukların ko
ruyucuları rolünde üçüncü bir cinsiyet 
meydana getirmiş oluyorlardı. Erkekte
ki cesaret ve aşk kaynaklarından yoksun 
olduklarından, sahip oldukları istekler 
yalnız kinin soğuk tutkusu, kıskançlık ve 
yükselme hırsıydı.  
Hz. Muhammed 'in ilan ettiği kutsal 
yasanın hükümleri, bu iki doğadışı  ah-

Yıldırım Bayczid 

1 0  Osmanlılar döneminde saray hizmetine al ınarak, devletin çeşitli makamları için yetiştirilen gençlere verilen ad. 
içoğlanları önce Yıldırım Bayezid zamanında devşirmeler arasından seçilmeye başlandı. Devşirmeleri, padişah arz 
odasındayken birer birer görürdü. Kapıağası, padişahın emriyle bunların içinden en iyilerini seçer, diğerlerini Acemi 
Ocağı için yeniçeri ağasına gönderirdi. Seçim sırasında güzel yüzlü, düzgün vücutlu olanlar tercih edilirdi. 
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\aksızlığı boşuna yasak\amış gibiydi .  
Eski Yunan dönemlerindeki hadımları 
ve Makedonyalıların "ölümsüzler" diye 
adlandırdığı ahlaksız oğlanlardan kuru
lu topluluğu takli t  etmek isteyen Os
ınanlılar, seçme köleler yetiştirmek üze
re, Gürcü ve Çerkezler arasındaki en gü
zel erkek çocuklarını topluyorlardı.  
Yıldırım Bayezid, toplanan bu Hıristiyan 
çocuklarını saray hizmetlerinde ve ordu
sunda kullanıyordu. Geleneklerdeki bo
zukluklarla pe k bağdaşmayan askerce 
düşünceler, bütün bu aşırılıklara rağmen 
sultan ve çevresinde varlığını sürdürü
yordu. lçkil i  olduğu zamanlar hariç tu
tulursa, asker sınıfının adaleti mükem
mel, disiplini de çok sertti. Sadrazam Ali 
Paşa, padişahın bütün aşırılıklarında ya
nında bulunmasına rağmen soğukkanlı
ğını konır ve Yıldırım Bayezid' in yanlış 
kararlarını düzeltird i .  
Yaşı ilerledikçe Yıld ırım'ın kötü huyla
rı yok oluyor, din tutkusu daha ağır bas
maya başlıyordu. Savaşlar, halifenin el
çisi sayılan imamların manevi güçlerin
den pek fazla bir şey kaybettirmemişti. 
Sultan halkına hükmederken, Kuran 
da ona hükmediyordu. Şeyhülislamlar, 
Sultaniara öğüt verme ve onları uyarma 
konusunda özgürlük ve yetki sahibiydi. 
Di nin bir şeyhi, sarayda yaptığı eleştiri
lerle bir fatihi utandırıp kınayabiliyordu. 

O dönemde, Bursa yörelerindeki bir 
tekkede yaşayan, bilgili  ve saygın yaşlı 
bir şeyh vardı. Buhari1 1 isimli bu şeyh, 
Mısır'daki İslam halifesi tarafından gön
derilmişti. 
Şeyhin görevi, d in yönünde Yıldırım Ba
yezid 'in çıkacağı her seferde sulta na 
kılıç kuşandırmaktı. 
Halifenin güvenini kazanmış olan Buha
ri, Padişah ile yaptığı her görüşmede, iki 
kötü huyunun İslamiyeti zedeleyeceği
ni söylüyor, bunlardan vazgeçmesi gere
ğini belirtiyordu. 
Şeyh sonunda sultanın vicdanını etkile
rneyi başardı. Bu ihtiyar din bilgininin bi
liminden de yararlanan Yıldırım, kendi 
yaşadığı hayat ile Kuran'da öngörülen 
arasındaki farkı sezince, yaptıklarından 
büyük pişmanlık duydu. 
Şeyh Buhari bir gün, Yıldırım Bayezid 'e 
şöyle dedi: 
"Ya Hz. Muhammed Tanrı'nın sahte bir 
elçisidir, ya da sen Peygamberimizin sah
te bir ümmetisin." 
Bu sözler, Sultan Bayezid 'in kendine gel
mesine yetti. 
Bundan böyle, günahlarının kefaretini 
ödemek için çalışacağına ant içti .  Sara
yı içoğlanlarından temizledi. 
Tokay12 ve Kıbrıs şarapları ile dolu olan 
fıçılar boşaltıldı. Alışkanlıkların irade kar-

1 1  (Şeyh Şemseddin Muhammed bin Ali Hüseyni-i Buhari) "Emir Buhar( de denir. Türk mutasavvıfı (Bu hara 
1 368/1 369-Bursa 1 429/ 1 430). Anadolu'nun birçok i l ini dolaştı, sonra Bursa'nın Gökdere yöresinde, dünyadan el 
etek çekerek bir mağaraya yerleşti. Yıldırım Bayezid'in ilgisini çekti ve onun kızıyla evlendi. Ankara Savaşı'na katıldı 
Timur ordusuna tutsak düştüyse de sonradan serbest bırakıldı. Müritleriyle ll. Murad'ın istanbul kuşatmasına katıldı. 
Gerek zamanında, gerek ölümünden sonra tasawuf şairlerini ve halk azanlarını etkiledi. Bugün Bursa'da Emirsultan 
adını taşıyan bir mahalle, bir cami ve içinde yattığ ı bir türbe vardır. Menkıbelerinden oluşan yapıtları vardır. 
12 Macaristan'da üretilen altın sarısı likör şarabı. En ünlü tokay Tarczall kasabasında yapılır ve bu şarapların en iyisi 
Mezes M ale dağlık bölgesinde üretilen üzümden elde edilir. 
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şısında üstün gelemeyeceği bir  yaşa 
erişmişti. Savaşlarda ve günahlarında 
olduğu gibi, erdemlerinde de şiddetli 
davranan Yıldırım Bayezid, kurucuları
nın anılarının müminlerin duaları ile ta
zeleneceği mermerden camiler yaptırdı. 
Seferlerinin Tanrı tarafından kutlu so
nuçlandırılması için halifenin elçisine kı
lıç kuşartırmak geleneğini de yerleştir
miştir. lstanbul'u daha yakından gözle
yebilmek ve Türk tehdidini sürdür
mek amacıyla İstanbul Boğazı 'nın Asya 
kıyısında bir kale yaptırdı. 
Güzelcehisar13 adı verilen bu hisar, ile
ride Fatih Sultan Mehmed tarafından 
kurulacak olan bir dizi hisarın başlangı
cını oluşturacaktı. 

Yıldırım ÜzüntüdenAğlıyor 
Yıldırım Bayezid, zavallı duruma düşme
sine rağmen Bizans lmparatoruna karşı 
cömert davranışlarını sürdürmeye devam 
ediyordu. Doğu 'daki kargaşalık yılların
da Selanik'i eline geçirmiş olan Latinle
re karşı savaşarak kenti fethermiş ve Pa
laiologos'lara geri vermişti. 
Böylece, Bizans'ın nasıl olsa günün bi
rinde çökeceğini ve bu ganimetin ken
disine daha kolay geçeceğini düşün
mekteydi .  
Onur ve kahramanlık duygularının etki
siyle yola çıkmış olan altı bin Fransız'la 

13 Bugünkü Anadoluhisan. 

beraber olan Macar Kralı Zsgimond 'un 
son hareketleri, Yıld ırım Bayezid'i, Tu
na kıyısındaki Niğbolu Kalesi 'ni  koru
maya yöneltmişti. 
Fransız birliğinin içinde, ülkenin ileri ge
len en tanınmış kişileri de bulunuyordu. 
Bunlar arasında şu önemli kişiler sayıla
bilir: Fransa orduları başkomutanı olan 
Eu14 Kontu Philippe d'Artois1S, henüz ço
cuk denilecek yaştaki Burgonya döka
sının oğlu Korkusuz Jean. 
Bunların yanı sıra Bourbon Haneda
nı 'ndan Marche16 Kontu Jacques de 
Bourbon, Amiral Jean de Vienne, Mare
şal Boucicaut, Coucy Kontu Prens En
guerrand ile Guy de la Tremouille . .  
Tuna Nehri, Niğbolu Kalesi'nin surla
rının d ibine kadar bu Haçlı ordusunun 
silahları ve cephaneleri ile birlikte ahlak
sız törelerini de taşıyordu. N ehrin sol kı
yısı, Haçlı ordularının surlar önünde 
görünmesi ile Fransızlara teslim oldu. 
Güya bu yerleri Osmanlılardan temizle
rneye gelen bu Haçlı kurtarıcılar, Sırbis
tan, Bulgaristan ve Transilvanya'yı yağ
maladılar. Niğbolu Kalesi'ne vardıkların
da seksen bin kişiyi bulan Haçlılar, Os
manlıların müstahkem mevkiini kuşat
maya başladılar. Kale komutanı yiğit Do
ğan, saldırıya uğrayan toprakların kurta
rılabilmesi için, yetişmesini beklediği Yıl
dırım Bayezid'e zaman kazandırmak 
amacıyla, kaledeki son askere kadar di-

14 Kuzey Fransa'da Seine-Maritime yönetim bölgesinde kanton merkezi. 
15 Korkusuz Jean (Jean Saus Peur), 1 404 yılında babasının yerine Burgonya dukası olacak ve 1 4 1 9  yılına kadar on 
beş yıl süreyle Fransa'nın en önemli adamı durumunda bulunacaktır. 
16 Fransa'da Massit Central'in kuzeybatısında bir bölge. Önceleri bir markilik olan Marche, sonradan kanıluk haline 
getirildi. Önce Lusignanların (XI I I .  yüzyıl) sonra Bourbon dukalannın eline geçti. 

87 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

renmeye karar verdi.  Bulgaristan'ın ka
ranlık ormanlarında hızla i lerleyen Yı l
dırım, ne Fransızların, ne de Macarların 
kuşkularını üzerine çekti. Sayılarının 
çokluğuna güvenen birleşik Hıristiyan 
ordusu karargahında, eğle'nceler ve içki
ler gıda giderken, Osmanlı sultanının 
yaklaştığını, hafif süvarİler olan Azapla
rın sald ırıya geçmesi üzerine fark ettiler. 
Disiplinsiz davranışlap ile ün yapmış ol
makla birlikte, cesaretlerinden hiç şüp
he edilmeyen Fransız ve Macar askerle
ri, başlayacak meydan savaşında, önce
lik hakkının kendilerinde olacağı konu
sunda kavgaya tutuştular. 
Zsigmond kornurasında cephede mev
zilenen Macar piyadesi, saflarını dü
zenlemeye çalışırken, sabırs ızlığı yü
zünden emir komuta zincirini adeta ko
parmış olan Fransız süvarileri, Yıldı
rım'ın ordusunun içine dald ılar. Savaş 
alanı bir anda on binlerce ölüyle dolar
ken,  Fransızlar tutsak aldıkları üç bin 
Türk'ü  vahşice katlettiler. 
Deneyimli bir komutan olan Coucy 
Kontu Prens Enguerrand, Fransız şöval
yelerine elde ettikleri bu başarıyla yerin
meleri için çok yalvard ı. Gözlerini kan 
bürümüş olan ve kazandıkları geçici za
ferin sarhoşluğu yüzünden iyice gurur
lanıp şımaran genç Fransız askerlerine, 
bu deneyimli komutanın öğütleri kor
kaklık gibi geliyordu.  
Daha önceki çarpışmada çok yorulan ve 
güçlerini tüketen atların dinlenmesine bi
le fırsat vermeden, yine saldırıya geçtiler. 
Yıldırım'ın atlıları, düşman saldırısı üze
rine, asıl ordunun gizlendiği tepeye doğ
ru düzenli olarak geri çekiliyor, bu arada 
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da düşmanı oraya çekmiş oluyordu. Batan 
güneşin son ışıkları, kırk bin mızrak ve kı
lıcın uçlarında yansıyarak dehşet verici bir 
manzara oluşturuyordu. Yıldırım Bayezid, 
işte bu ürküten manzaranın tam ortasın
da bütün heyberiyle yer almıştı. Düşma
na düşünme fırsatı bile vermedi. Fransız 
süvarİlerini bu merkez noktasında karşı
layan padişah, ordusunun iki kanadını ön
ce açıp, daha sonra da kapatınca, bütün 
Fransız birlikleri demirden bir çemberi n 
içinde kıstırılmış oluyordu. Bu genç, ce
sur, fakat küstah Fransızlara Sultan Baye
zid, silahlarını bırakıp, canlarını kurtarma
ları için bir fırsat tanıdı. 
Ne var ki, Fransız komutanı Amiral Je
an de Vienne de askerlerinden farklı ya
pıda değildi .  Amirat padişahın bu öne
risine, şöyle haykırarak cevap verdi: 
"Hayır! Tanrı bize hayatımızı, Fransa'nın 
onuru uğruna bağışlamıştır. Zafer kazan
mak için değil, vatan uğruna ölmek için 
savaşacağız."  
Ve Fransız askerleri güçleri tükenene ka
dar dövüştüler. Sonuçta ya öldüler, ya 
da çok ağır yaralı olarak teslim oldular. 
Bu feci durumu uzaktan seyreden Ma
car, Rumen ve Alman piyadesi, savaşa 
girmeye bile cesaret edemedi. Macar as
kerler, kralları Zsigmond'u bile bırakıp 
kaçtılar. 
Kral da çareyi savaş meydanından kaç
makta buldu.  Sırp kralı ise, gizli bir iş
birliği içinde olduğu Yıldırım Bayezid'e 
sığınınayı tercih etti. Avusturya ve Bav
yeralı Alman birlikleri ise, büyük bir ce
saret örneği göstererek, savaştan kaçma
dılar, Fransızlarınkine benzer bir yiğit
lik gösterdiler. 
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Sonuçta ortaya çıkan manzara şu idi :  
Tu na 'nın sulan kan ve cesetlerden ren
gini değiştirmiş, Niğbolu çayırlan altmış 
bin Hıristiyan ölü ve yaralısıyla kaplan-

, mıştı. Gerçi Osmanlıların kayıplan da 
düşmanlarınkinden aşağı değildi. 
Ertesi gün savaş alanını dolaşan Yıldırım 
Bayezid, üzüntüsünden ağlayarak, dökü
len onca Müslüman kanının öcünü alma
ya ant içti. Çadırının önünde oturarak, at 
kolanları ile ikişer ikişer birbirlerine 
bağlanmış olan Hırıstiyan esirlerin önün
den geçirilişini izledi. Nevers kontu ve 
Schildberger adındaki Savyeralı genç 
soylu da, Yıldırım'la birlikte bu manza
rayı izlemek zorunda bırakılmıştı. 

Niğholu'da Kıyı.m 
O tarihte resmi adı Nevers kontu olan 
Philippe d'Artois ile birlikte, tanınmış 
yirmi dört asilin hayatı Yıldırım tarafın
dan bağışlanmıştı. Ama ondan sonra 
tam bir kıyım başladı. Bağlı olarak pa di
şahın çadırının önüne getirilen her tut
sak, boynunu eellada uzatıyordu.  
Beş arkadaşının boynuntın vurulmasından 
sonra sıra kendisine gelen Schildberger 
eellada doğru gidiyordu ki, gençliğine acı
yan padişah onu kurtardı. Çünkü, İslam 
yasalanna göre, yirmi yaşını doldurmamış 
olan düşmanın öldürülmesi yasaktı. 
Su ltan, Schildberger gibi birkaç çocu
ğun daha hayatlarını  bağışladı. Olup bi
tenlere tanık olan bu Savyeralı genç 
soylunun yazdığına göre, bütün şöval
yeler af d ilemedi ve Tanrı 'n ın  adını 
haykırarak kadere boyun eğdiler ve 
ölüme gittiler. On bininci tutsak cella-

dın elinde ölüme giderken, canlan ba
ğışlanan Nevers kontu ile öteki soylu
tara şöyle bağırmıştı: 
"Elveda. Hepiniz iyi biliniz ki, kanımı
zı Hz. lsa için duraksamadan döküyoruz. 
Şimdi ölüyoruz, ama gökte zafer kazana
cağız. " 

Kral Zsigmond 'u Ağlatan 
Manzara 
Schildberger'in anlattığına göre, on bin 
tutsağın öldürülmesi, şafaktan günbatı
mına kadar sürdü. Akıtılan Hıristiyan ka
nı, savaşta ölen Osmanlıların öcünü ala
cak sayıla u laşınca, padişah andını yeri
ne getirmiş oluyordu.  Zaten oğullan ve 
komutanlan tarafından da sürekli uyan
lan Yıldırım, geri kalan tutsaklan asker
ler arasında dağıttı. Nevers kontu ile bir
likte yirmi dört şövalye ve soylu sultanı n 
özel tutsağı olarak Gelibolu Kalesi'ne ka
patıldı. 
Savaş alanından kaçıp canını kurtaran 
Macar Kralı Zsigmond, önce Tuna'nın 
dalgalan ve akıntısı sayes inde Karade
niz'e ulaşmış, oradan bir Venedik gemi
si onu lstanbul'a götürmüştü. Bi rkaç ay 
sonra bir B izans gemisi ile ü lkesine dö
nerken, Haçlı müttefiklerinin ömürleri
nin son gününe kadar kalacaklan Geli
bolu Kalesi'nin önünden geçti. Onlardan 
daha talihli olan Macar kralı, Adriyatik 
yolu ile ü lkesine dönebildi .  Gelibo
lu'da tutsaklan kalenin surlan üzerine çı
karan Türkler, kralın gemisine doğru 
şöyle bağırdılar: 
"Cesaretin varsa gel de arkadaşlarını 
kurtar. " 
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Bu manzara, Macar Kralı Zsigmond'u 
utancından ve elinden hiçbir şey gelme
mesi yüzünden ağlattı. Ve Avrupa'ya 
döndüğünde, bu tutsakları kurtarabilmek 
için fidye toplamaya başladı. 
Macar tarihçilerinden edinilen bilgiye gö
re, fidyeyi karşılamak üzere Fransa ve 
Kıbrıs kralları Bayezid'e önemli armağan
lar gönderdiler. 
Yine aynı kaynaklara göre, Kudüs Kra
l ı  Lüsinyan, antika bir altın vazo için
de on bin duka, altın ı  Yıldırım'ın avcı
lığa merakını bilen Fransa Kralı VI .  
Charles, seçme doğanlar ve kumaşlar 
yollamışlardır� · 

Böylece ülkeden ülkeye, iki yüz bin du
ka altını tutarında fidye toplanmıştır Yıl
d ırım'ın özel çevresindeki başka bir sa
rayda konu olarak kalıyorlardı. Araların
da birkaç ı kurtuluşlarını görerneden öl
düler. 
Coucy Sörü ihtiyarlıktan; Amiral ise ay
rıldılar. Boucicau t ve la Tr'emoui lle 
Venedik'e gönderildi ler. 
Yıld ırım Bayezid'in yanından ayrılmak 
üzere olan Nevers Kontu genellikle ye
niklerin üstün galip gelenlere ettikleri 
yemini söylemek isteyince Bayezid kar
şı çıktı, ve ona şunları söyledi: 
"Benimle bir daha savaşmayacağına da
ir verdiğin sözü geri çevirirken, bana ye
niden bir zafer saglaman için Avrupa'nın 
bütün Hıristiyan güçlerini toplaman ve 
en kısa sürede karşıma çıkman için se
ni görevlendiriyorum." 
Prens şövalyeler serbest bırakılınadan 
önce Uludağda görkemli bir av töreni 
düzenlendi. 
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Yedi bin avcı ile sürdürülen, üzerieri 
"canfes" denilen değerli kumaşlarla kap
lı köpeklerin bulunduğu av, Osmanoğul
larının kısa zamanda ne kadar servet sa
hibi olduğunu göstermeye yetiyordu. 

Yıldırım Dul Prensesin 
Kızıyla Evlendi 
Yıldırım Bayezid Niğbolu'da kazandığı 
zaferin tadını Edirne ve Bursa sarayların
da çıkarırken, komutanları Evrenos ve 
Timurtaş beyler de boş durmuyor, Tu
na ve Sava nehirleri boyunca akın üstü
ne akın yapıyorlardı. 
Sadrazam Ali Paşa, birkaç yıldan beri 
Trakya Ovası 'nda, İ stanbul sudarına 
pek uzak olmayan bir mevkide, kenti ku
şatmayı sürdürüyordu. 
Kara tarafından sağlanan kuşatmayla 
kent açlık tehlikesiyle karşı karşıya kal
mıştı. 
Artık İstanbul halkı kendisini korumak
tan aciz efendilerin sözde bağımsızlığı al
tında olmaktansa, Osmanlıların mert yö
netimini kabul etmeye çoktan razıydı. 
Macaristan'dan dönen Timurtaş, hala 
B izans imparatoru 'nun h imayesinde 
olan Karadeniz salıi l indeki kentleri te
ker teker ele geçirdi .  Buradan Asya'ya 
geçerek Toroslar'a ve Fırat'a kadar 
uzanarak Osmanlı aşiret inin geldiği 
yerlere, ş imdi bu aşiretin egemenliği
n i  götürdü. 
Timurtaş'ın seferleri sürerken, Yıldırım 
Bayezid de, Yunanistan 'ı fethetmeye 
başladı. 
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Haçl ıların B izans İmparatorluğu 'nun 
kalıntıları üzerine kurduğu Pelopones 17  
prenslikleri ve dukalıkları hiçbir diren
me göstererneden birer birer Yıldırım'ın 
eline düştüler. 
Pelopones prenseslerinden olan, İspan
ya hanedamndan Delvos'un dul karısı, 
başbakanı Rum Strates ile ahlakdışı bir 
aşk serüveni yaşadığı gerekçesiyle papaz
ları tarafından Yıldırım Bayezid'e ş ika
yet edildi .  
Hakkında yapılan ihbarı yalanlamak 
amacıyla Yıldırım Bayezid'in huzuruna 
çıktı. Dul kadın, yanına serveti ve güzel
liğiyle ün salan kızını da almıştı. Her şe
yini Bayezid'e verdi. Sultan kızın dini
ne doku nmadan onunla evlendi. 
Birkaç ay içinde bütün Pelopones'e ege
men olan Yıldırım, binlerce Hıristiyan 

Yıldırım Bayczid'in Kosova 'da cülusu. 

17 Yunanistan"ın güneyinde yarımada. 

Yunan'ı Anadolu'ya gönderirken, oradan 
da Türkleri Yunanistan'a göç ettiriyor
du. Böylece Adriyatik kıyılarını lslamlaş
tırmayı düşünüyordu. 
Eski kahramanlık dönemlerinden son
ra önce Burgonyalı bir hanedan olan La
roche'ların, daha sonra Floransalı Acci
oiii ailesinin yönetiminde yaşayan Ati
na, şimdi Panteon Tapınağı'nın altından 
lslamiyetin mücahidinin geçişini seyre
diyordu. 
Buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına dahil edilmedi. Yıld ırım 
Bayezid, kentin sönmüş ününe değil, 
onun surları içinde kendisini ağıdayan 
İtalyan tüccarına saygı gösteriyordu.  

Timur'un Adını İ�itince 
Yerinden Fırladı 
Bursa'ya zaferlerle dönen Sultan Baye
zid döneminde yaşamış olan Bizanslı ta
rihçi M ikhael Dukas ' ın yazdıklarına 
inanılırsa, Yıldırım Hz. Süleyman gibi ya
şıyordu. Dukas şunları yazmıştı. 
"B ursa'yı her yere tercih ederdi. Her tür
lü eğlence ve zevki orada bulmak olasıy
dı.  Saraylarında ve bahçelerinde, Tan
rı 'nın insanların duygularını okşamak 
üzere yarattığı her şey vard ı. Sabahları 
kuşların cıvıltısı ve Uludağ'ın suyu tü
kenmez derelerinin şırıltılarıyla uyanı
yordu .  Çeşitli ü lkelerden getirilen hay
vanlar, değerli taşlar, saraylarını can
landırıyor, süslüyordu. İki cinsiyetten se
çilmiş olağanüstü güzeller bakışiarına h u-
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zur veriyordu. Orduları ile fethettiği 
uzak d iyarlardan, Macaristan'dan Ro
manya'dan, Arnavutluk'tan, Yunanis
tan'dan, Ege adalarından Venedik'ten, 
Roma'dan getirilen şarkıcılar ve dansöz
ler, sultanın huzurunda kendi ü lkeleri
n in şarkılarını söylüyor, kendi dansları
nı  yapıyorlardı ." 
Şeyh Bukara'nın sert uyarılarıyla bir an 
aşırı zevkleri bırakan Yıldırım Beyazİd, 
sürekli olarak zevk ve bolluk içinde 
yaşadığından, yine günlerini ve gecele
rini eğlence içinde geçiriyordu. 
Fırat kıyılarından gelen bir habereinin 
kulağına fısıldadığı Timur'un adını du-

yana kadar, ne Avrupa'da ne Asya'da hiç
bir varlık, imparatorluğuna ve hayatına 
kastedecek gibi gözükmüyordu. Bu adı 
duyduğunda yerinden sıçrayan Bayezid, 
artık çok geç kalmıştı. 
Gözlerini Avrupa ve Bizans'a d ikmiş ol
duğundan Amuderya kıyılarında gelişip, 
Fırat'a kadar dayanan korkunç tufanın 
önüne geçmek için en ufak bir önlem 
bile almamıştı. 
Şimdi de, Anadolu'yu ve Doğu Avrupa'yı 
boyundurukları a ltına alan Türklerin 
ilk göçünden bu yana, büyük is tilacılar 
yetiştiren Türkistan'da olup bitenleri an
latmaya çalışalım. 

Yıldırım Bayezid devrinde Osmanlı ülkesine ait eski bir harita. 
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5 . BOLUM 

Türkistan Avrupa'yı İstilaya 
Hazırlanıyor 
Sibirya ile Hindistan, Çin ile Hazar 
Denizi arasında, okyanusu andıran ge
niş bir ülke yer alır. Bu topraklar üzerin
de yer alan Tibet dağları sanki bir bu
run gibi uzanır. Uzun aralıklarla görülen 
tepeler, ü lkeler ile ırkları ayıran dağlar
dan çok denizlerdeki dalgalanmaları 
andırır. 
Dünyanın en bereketli, fakat en tanın
mamış toprakları olan Türkistan'ı gezip 
görmeyi sevdiği kadar, gördüklerini an
latmayı da seven bir misyoner olan Pe
der Huc'un kaleminden öğrendik. Ti
mur'un Küçük Asya üzerine yolladığı bu 
insanların kaynağının derinliklerine in
mezsek, büyük istilanın nedenlerini an
layamayız. Timur'un seferi, Büyük İs
kender'in Hindistan'a yaptığı seferin bir 
yanıtı niteliğindendiL 
Avrupa Hindistan 'a kadar ilerlemişti, 
şimdi Türkistan Avrupa'yı istilaya hazır
lanıyordu. 

Bazen Çok Sert, Bazen 
Çocuksu . . .  
Türkistan'ın genel görünüşü hüzün do
lu ve vahş idir. İnsanın gözleri manzara
nın değişikliği ya da güzelliği karşısın
da dinlenemez. Bozkırların değişmeyen 
görüntüsü, arada sırada karşınıza çıkan 
sel çukurları, geniş çatlaklar, taşlı tepe
lerle bozulur. Kuzeye doğru çıkıld ıkça, 
doğa daha canlanır. Tepeler, ormanlar
la kaplıdır. Suyu çok olan ırmakların su
ladığı yemyeşil otlaklara daha sık rastla
nılır. Ancak kış aylarında bütün ülke ka
lın bir kar tabakasıyla kaplı kalır. Çin'e 
doğru gidildikçe otlakların yerini ekili 
araziler almaya başlar. Bu yüzden Moğol 
çobanlar kuzeye doğru sürü lmüşlerdi.  
Çöller, Moğol Türkistanı'nın büyük bir 
kısmını kaplamaktadır. Bir tek ağaca rast
lanmaz. Ortalıkta görülen tek bitki, kı
sa otlar ve kuru çalılıklardır. Su bulmak 
ise tamamen olanaksızdır. Yalnız o ülke
yi geçmek talihsizliğinde olan kervanla
rın işine yarayacak şekilde tek tük ku
yulara rastlanır. 
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Türkistan'da iki mevsim hüküm sürer: 
Dokuz ay kış ve üç ay yaz. Özellikle 
kumluk bölgeler çok ama çok sıcaktır. 
Ancak bu. sıcaklıklar kısa bir süre sonra 
ş iddetini kaybeder. Geceleri ise daima 
soğuk olur. Çin'e komşu ülkelerde, bü
tün tarım üç ay içinde yapılmak zorun
dadır. 
Top.rak yeterince çözöldükten sonra, he
men sürülmeye başlanır, tohumlar atılır. 
Ekinler hayret edilecek bir hızla büyür. 
Hasat al ınır alınmaz kış bütün ş iddetiy
le bastırır. 
Nüfus az olduğu için Moğolistan her çe
şit hayvanın barınağı olmuştur. Adım ba
şında tavşanlara, sülünlere, kartallara, boz 
renkli sincaplara, tilkilere ve kurdara rast
lanır. 
Moğol istan kurtlarının hayvanlardan 
çok insanlara saldırdıkları anlatılır. Bazen 
sürü halinde geçen kurtların koyunlara 
dokunmadan doğrudan çobanın üzerine 
üşüştüğüne tanık olunu r. 
Çin Seddi çevresindeki kentlere sık sık 
baskın yapan kurtlar, evlerin içine kadar 
girerek buldukları canlı ları parçalarlar. 
Geyik, dağ keçisi, yabaneşe ği, yabande
vesi, yak boz ve kara ayı, vaşak, Asya 
parsı ve kaplanı, Moğolistan bozkırları
nın d iğer hayvanlarını oluşturur. 
Türkler ok, mızrak ve tüfekle iyice sil
lahlanmadan kesinlikle yola çıkmazlar. 
Türkistan' ın bu ş iddetli iklimi, sürekli 
karanlık ve soğuk doğası d ikkate alına
cak olursa, insanların da son derece sert 
ve vahş i  karakterli olması pek doğaldır .  
Yüzlerinin ifadesi, davranışları, giydik
leri elbiseler, bu görünüşü kuvvetlendi-
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rir. Türk'ün yüzü basık, elmacıkkemik
leri çıkık, çenesi kısa, alnı arkaya doğru 
eğik, gözleri küçük ve badem biçimin
de, saçları sert ve kara, sakalı seyrek, ren
gi koyu esmerdir. Orta boylu olmasına 
rağmen giydiği çizmeler ve koyun pos
tundan bol elbisesi, Türk'ün bedenini 
daha ufak göstermektedir. Görünüşünü 
tamamlamak için onun ağır ve azamet
li yürüdüğünü de unutmayalım. Ancak 
bu sert ve vahşi görünüşüne karşılık 
Türk'ün karakteri tatlılık ve saflıkla 
doludur. 
Aşırılıktan kaçınırken, inanç ve ya da in
tikam hırsıyla bir anda korkunç bir yır
tıcı olur ve hiçbir şey onu durduramaz. 
Zaman zaman çocuklar gibi sevimli  
olur, onlar gibi  öyküler ve masallar din
lemeye bayılır. 
Türklere yakıştırılan kötü huylar arasın
da, yerleşik yaşama olan nefretleri, yağ
ınayı sevmeleri, kabalıklarıdır. Göçebe 
toplulukların sahip oldukları bütün özel
likleri taşırlar. lşitme, görme ve koku 
duyguları son derece gelişmiştir. Çok 
uzaklardan bir atın nal seslerini duyar
lar, sürülerin ya da bir ateşin kokusunu 
alabilirler. 

Timur'da Zeka, Güç ve 
Büyüklük Vardı 
Geleneklerin değişmeden kalması dü
nün Türkistanlısını aynı biçimde bugü
ne taşımıştır. Yeryüzünün öteki ülkele
rine daima kapalı kalan bu havzada, ne
sillerden başka hiçbir şey değişmemiş
tir. Bizim dinimiz, düşüncelerimiz, uy
garlığımız ve geleneklerimizde ortaya çı-
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kan değişiklikler çölleri aşıp oralara va
ramamıştır. Onlar ise çevrelerinde her şe
yin değiştiğini izlerler, ama kendileri es
kis i gibi kalırlar. Bozkır yaşamının gere
ği olarak ev yerine çadırlarda otururlar ve 
göçmen kuşlar gibi mevsimden mevsi
me yöre değiştirirler. Türkler, çadırları
nı  taşıyan develeri, kendilerini ve silah
larını taşıyan atları, giyeceklerini, yiye
ceklerini sağlayan koyunları ile başkan
larından gelecek bir işaretle savaşa ha
zır olurlar. Hemen Çin'e, Hindistan'a, 
lran'a akın yaparlar. Putperestliğe ben
zeyen dinleri Şamanizm, dinleri de, Se
merkantlı hükümdarların sayes inde İs
lamiyet' e dönüşmüştür. 
Cengiz Han'ın torunları tarafından yö
netilen Moğolistan işte bu durumda 
iken Timur doğdu. Timur sürekli genç 
kalan ırkını, eskimeye yüz tutmuş olan 
Doğu'ya sürdü. 
Timur'un adı bile sanki yaşamında ya
pacağı işleri gösteren bir işaretti. Timur 
Türkçede demir demektir. Yani dünya
ya hükmeden ve felaket götüren araç. 
Timur, Orta Asya'daki aşiretlerden bi
rinin başkanının oğlu olarak dünyaya gel
di .  Babası Targay, Türklerin ilk fatihle
rinden olan Cengiz Han'ın soyundan gel
diğini söylüyordu. 
Timur, 1 335 yılında doğmuştu. Gençli
ğin in  ilk yıllarını kaydermeyen tarih, 
onun henüz yirmi yed i  yaşındayken 
Batı Türkistan 'da yaptığı savaştarla ün
lendiğin i  yazmaktadır. Timur'un bu 
ününü, Amuderya'nın iki kıyısına da 
egemen olan ve lranlılarla savaşan Emir 
Hüseyin'in ordularında kazandığı sa
nılmaktadır. 

Timur daha o günlerde Aksak Timur la
kabını almıştı. Vatanı için yaptığı savaş
lardan birinde hacağından aldığı yara 
onun topallamasına neden olduğundan 
bu lakabı onurta taşırdı. 
Damarlarında Cengiz Han 'ın soyunun 
kanı akardı. Belki de bu yüzden Doğu 
Türkleriyle bir benzerliği yoktu. Daha 
çok Batı Türklerine benziyordu. 
Dış görünüşü ve konuşması bir çoban
dan çok bir beyi andırıyordu.  Boyu 
uzun, ince yapılı ve zarifti; ten rengi be
yazdı. Yüz ifadesinde zeka, güç gözlenir
di. Türk tarihçilerine göre bu genç ve er
kek yüzde tek aykırı olan şey saçlarının 
ta beşikten beri olan beyazlığıydı. 
Doğu Türkleri bu beyazlıkta erken yaş
ta ortaya çıkan bir olgunluk görmüşler ve 
Timur'un ilerde büyük işler becerece
ğine inanmışlardır. 

Dünyayı Yönetmeye Layık 
İnsan 
Karakteri de zıtlıktarla doludur. Tıpkı 
yaşlı bir kafa görünümüne karşılık genç 
kalbi taşıması gibi . . .  Ciddi, düşünceli ,  
h içbir zaman gülmeyen, karar verınede 
yavaş, uygulamada hızlı, bir kere inan
dığı şey üzerinde sonuna kadar azimliy
di. Olayları önceden değiştirilemeyen bir 
yazgı olmadığına inanırdı. Yeryüzün
deki her olayın, insanların özgür irade
lerinin sonucu olduğu görüşündeydi. 
Böylece olayların, doğru tanımını yapan
lara ve kendi  amacı uğruna kullananla
ra bağlı olarak gelişeceğine inanmıştı. Ti
mur, Türkler için ruhun ışığı sayılan açık 
sözlüydü. Hiç yalan söylemezdi. Dalka-
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vukluk yapmaz ve kimseyi aldatmazdı. 
İ nsanın yüceliğinin aşağılanmasına ne
den olan soytanları hiç sevmezdi. Sev
medikleri arasında halkın safça hayran 
kaldığı öyküler ve masallar da vardı. 
Gerektiği zaman sertleşmesini, hatta 
ezmesini  pek iyi bitirdi. Bu özelliğine 
karşılık gizemli dünyayı aydınlarmaya ça
lışan düşünüdere hayrandı.  Şairler için, 
Tanrı'nın yeryüzündeki sesleri ve doğa
nın aynası diyordu. Bütün şairterin ko
ruyucusu olmuştu. 
Timur Türkçe, Arapça ve Fransızcayı 
çok iyi biliyordu. Semerkant'ın saygıde
ğer bilginleriyle din, tıp, tarih, hukuk ve 
astronomi konularında tartışırdı. 
Çok okurdu. Cengiz Han'ın milli yazı
larına hayranlık d uyardı. Boş zamanların
da satranç  oynamayı severdi. Timur 
dü nyayı yönetmeye layık bir insandı .  
Cengiz Han'ın sülalesi yıkılınaya yüz tu
tarken ortaya çıkan savaşlar Timur'u be
şiğinde yakalamıştı. Düşüncesine göre 
ırkını yeniden yüceltecek ve büyürecek 
olan savaşa büyük önem verirdi. Başlan
gıçta Türkistan'ın tanınmamış bir aşire
tinin başkanıydı. 

Herat Haraheye Çevrildi 
Timur'un yönetiminde Horasan dolayla
rında fetihler yapan bu aşiret birden par
ladı. Timur, ordusuyla bir aile oluşturuyor
du. Ünü yakın ve uzak çevresine yayıldık
ça zafere ve ganimete susamış olan öteki 
aşiretler kendisine bağlanıyordu. 

Hatta kahramanlarının yaşamlarını ve sa
vaşlarını kağıda döken şairler, yazarlar 
İran'dan kalkıp yanına geldiler. Kısa za
manda Timur'un adına yazılan şi irler 
Türkistan'ın kıyıda kalmış çadırına ka
dar duyulmuştu. 
Ünü o kadar yayılmıştı ki, kahraman sa
vaşçıları kutsa llaştıran ırkı, bir anda 
kendisinde Hz. Muhammed gibi özellik
ler görmeye başladı. 
Artık efsaneleşen Timur, amaçlarını 
gerçekleştirmek için bir fırsatın ortaya 
çıkmasını bekliyordu. Sonu nda o da 
gözükmekte gecikmedi. 
Herat ve Beln'de hükümdar olan E mir 
Hüseyin Amuderya'nın iki kıyısından, 
Cengiz Han'ın son kalıntılarını yık
maya çalışan Cetelerin 1  saldırısına uğ
ramıştı. 
Timur, hemen ordusuyla yardımına 
koştu. Ceteleri sürüp yok ettikten son
ra, Cengiz Han 'ın son nesiinin tahtını 
güçlendirdi. Emir Hüseyin kendisine ya
pılan bu hizmeti ödemek ve böyle güç
lü bir müttefikten yoksun kalmamak için 
kızı Türkan'ı  Timur'a verdi.  
Böylece Timur hükümdar ailesine katı
l ıyordu.  Ancak Timur'un yeteneği, 
Türklerin gözünde onu, hükümdarıo ko
ruyucusu değil, rakibi yapıyordu.  
Genç eşinin ölümü iki  bey arasındaki 
kan bağlarını  kopardı .  Rekabet kısa za
manda ayaklanmalara yol açtı. Hüseyin'e 
bağlı emirler kendisine karşı ayaklandı 
ve Timur'u başkan seçtiler. 

1 Maveraünnehir'de bulunan Çağatayiiiarca Kaşgar ve Yedisu ülkelerindeki Çağataylllara verilen aşağılayıcı bir ad. Türk 

Ansiklopedisi'nde bu kelimenin "çapulcu" anlamında kullanılmış olabileceği bildirilmektedir. Cete adı daha çok Timur 
döneminde yayılmış ve tarih kitaplarına geçmiştir. 
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Çıkan bir savaşta Timur, Hüseyin'in ve
zirinin kurduğu tuzağı atiatarak Herat'ı 
kuşa ttı. 
Sonunda ordusuyla birlikte açılan gedik
ten içeri girdi .  Yanındaki emirlerin eski 
kayınbabasının sarayını yakıp yıkmala
rına, askerlerinin kenti yağmalamaları
na göz yum du. Tarih, Timur'u bu cina
yetin işlenmesinden değil, fakat göz 
yu md uğu ve istemeyerek de olsa sonuç
larından yararlandığı için sorumlu tuta
caktır. 
Ordusunun isteği üzerine kan ve ateşle 
devirdiği tahta kendisi oturdu. Ancak çöl 
ortasında dumanları tüten bir harabeden 
farksız olan Herat'ta kalmadı. 
Ord us u ve halkla birlikte Batı Türkis
tan ' ın en gözde kentlerinden olan Se
merkant'a doğru yola çıktı. Yeni impa
ratorluğunun başkenti orası olacaktı. 

Timur Savaşmıyor, Dünyaya 
Yayılıyordu 
Tıpkı Galli lerde olduğu gibi, Türklerde 
de halkın oyu, zafer üzerindeki hakları 
bel i rlerdi .  Semerkant Ovası 'nda aşiret
lerin başkanları ve yaşlıları kurultay' 
topladılar. Kurultay Timur'u, Cengiz 
Han'ın varisi ve bütün Türklerin hanı 
olarak seçti. En ileri gelen din adamın
dan, hükümdarlığın sembolleri olan, 
milleti birliğe çağıran davulu, askerleri
ni toplayan sancağı aldı. 
Kendisine "mekanın ve zamanın en 
büyük hükümdarı" unvan ı  verildi. İm
paratorluğun mührü üzerine Kuran 'dan 
şu söz yazıldı: "Adalet insanlığın tek kur
tuluşudur." 

Türkistan'da mevcut yirmi yedi emirlik 
ve tüm aşiretler Timur'un egemenliği
ne girdi. Kendi sert iklimlerini bırakıp, 
daha yumuşak iklimiere göç etmek iste
yen yüz elli milyon insan onun siyasal ve 
askeri otoritesinin altında toplandı. 
Bu imparatorluk Rusya'nın onaların
dan Çin Setti 'ne, Tibet'ten İran'a kadar 
uzanıyordu. 
Böylece Timur milyonlarca insanın ateş
li istekleri karşısında kendisini daha da 
yüceltmişti. Hükümdarlığı sürekli savaş
larta geçti. Harzem, Kıpçak, Gürcistan, 
Hindistan, İ ran, I rak, Suriye ve Küçük 
Asya ile birlikte iki yüz milyon insanın 
daha kendi egemenliği altına girmesini 
sağladı. Timur savaşmıyor, dünyaya ya
yılıyordu. Avrupa Büyük İskender'de, 
Ati la'da ve Koskova Seferi 'ni  yapan 
çağdaş fatih te bu çapta bir yönetim gör
memiştir. 

Semerkant Batı Kentlerini 
Çok Gerilerde Bıraktı 
Timur, "yenmek kadar" göz kamaştır
mak da istiyordu. Doğu'nun insanlarını 
boyunduruk altına alacak olan kılıcının 
hem parlaması, hem de vurması en bü
yük isteğiydi. İran sınırı yakınlarındaki 
bir hükümdarıo kızı ile henüz çocuk yaş
ta olan oğlu nun düğününde, Hindistan 
Seferi'nden elde ettiği paha biçilmez ga
nimeti gözler önüne serdi. Altından bir 
taht, mücevherden taçlar, genç eviilerio 
ayaklarına su gibi dökülen değerli taşlar, 
içinde mik ve amber yakılan buhurdan
lar; geniş arazi üzerine yayılan halılar, 
ipek ve altın tel ile işlenmiş çadırlar; ger-
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dek çadırının üzeri değerli taşla kaplı ve 
yıldızları andıran takılar . . .  İşte bütün 
bunlar, bir Arap'ın, hatta binlerce Arap'ın 
b ile hayallerine sığamayacak ölçüde 
görkemliydi.  
Bu efsanenin ortasında yükselen Semer
kant büyük fatih in her seferden dönü
şünde biraz daha zenginleşiyordu. Saray
ları, bahçeleri, suyolları, camileri ile Ba
bilon'u,2 lstanbul'u, Persepolis' i,3 Pal
mir'i ,  Baalbek,4 Şam'ı, Roma'yı, Ati
na 'yı, geride bırakıyor ve Türkistan 
bozkırlarında Timur'un ünü ile adeta gü
neş gibi doğuyordu. 
Horasan 'dan tutsak alınan bir prenses ile 
Timur'un düğününden önce ırmak ke
narında hepsi birbirleriyle bağlantı on iki 
bahçe yapılmıştı. Bu bahçelerde yapılan 
eğlenceler çok görkemliydi. Bundan 
dolayı onlara "Cennetin Bahçeleri" adı 
verildi .  

Timur'a Yeryüzü Dar 
Geliyordu 
Servet kalbini sertleştirmediği gibi ak
lını da çelmemişti. Timur insancıl duy
gularını kaybetmedİğİ için övünürdü. 
Bir oğlu nu ve kız kardeşini  vakitsiz yi
tirince, üzüntüsünü eğlencelerle unut
ma yoluna gitmeden, kalbine huzur ve-

recek olan ölümü tercih etti. Yaşama ye
niden dönmesi ve olayları büyük bir 
inançla kabul etmesi Kuran'ın sayesin
de oldu. Çünkü Kuran insanlara acıların 
Tanrı tarafından verildiğini, bunun için 
her kötü olayı, olgunlukla karşılamaları
nı öğütlüyordu. 
Ancak ihtiras kısa zamanda ruhundaki 
ölüm isteğinin yerini almıştı. Savaşta ka
zandığı başarılar ve ülkesinin çabuk ge
lişmesi, Tanrı'nın her türlü sapık inanış
lardan sıyrılıp yıkıp tek bir inanış altın
da birleşmesine yardımcı olduğuna iliş
kin içinde bir inanç doğmuştu. Gelmiş 
geçmiş ünlü fatihlerin bile ancak ölürken 
hayal ettikleri dünyaya egemen olma dü
şüncesini sık sık tekrarlayıp duruyordu. 
Şöyle d iyordu: 
"Mademki gökte bir Tanrı var, dünya 
üzerinde de bir hükümdar olmalı. Zaten 
yeryüzü bir kişinin isteklerine yanıt ve
remeyecek kadar küçük." 
Bir gün Semerkantlı bir şeyh kendisine 
şöyle dedi: 
"Ulu bir ruhun ihtirasını karşılamak 
için sahip olu nan bir toprak parçasına, 
başka bir toprak parçası eklemek yeter
li değildir, Tanrı düşüncesine sahip ol
mak gerekir. Zaten Tanrı kavramı tek 
başına sonsuza kadar bir düşünceyi kap
layacak yüceliktedir." 

2 Mısır" da Yunanların kurduğu pazar kenti. Menfis'in kuzeyinde, Nil i le  Kızıldeniz'i bağlayan kanalın başlangıcında. 
Bugünkü Kahire'nin eski mahallelerinden bir bölümünün yerinde. Babilan hem yönetim merkeziydi, hem de zahire 
arnbarı burada bulunuyordu. Amr ibn As, Mısır' ı fethederken savaşlar Babilan yakınlarında yapıldı ve 641 'de kentin 
düşmesi üzerine Mısır'ın fethi çok kolaylaştı. 
3 Pers imparatorluğu'nun başkentlerinden biri. MÖ VI. yüzyıl sonunda Kral Darius (Dara) tarafından kuruldu. Oğlu 
Kserkses ile 1. Artakserses tarafından genişletildi. iskender, kenti MÖ 33 1 'de yaktırdı. 
4 Lübnan'da kent. Bekaa eyaletinin merkezi. En büyük Fenike kentiydi. Daha sonra Yunanların Heliopolis'i oldu. Au
gustus döneminde Roma kolonisi haline getirildi. Kentte Jüpiter, Venüs ve Mercurius adlarında üç tapınak vardır. 
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Timur'a Direnınek İsteyen 
Kentler Yeryüzünden 
Silindi 
Şeyhin sözleri Timur'u etkiledi .  Ancak 
onun göçebe ve savaşçı karakterini de
ğiştirmedi. Ordusu nun başına geçerek, 
henüz saldırılarından nasibini almamış 
olan İran topraklarına girdi. 
Önünde kentler açılıyor, kırlar boşalıyor
du. Çeşitli sapık mezheplerin varlığı, 
onun İran ve Arabistan'da korku nç kat
liam yapmasına neden oldu. 
Binlerce putperestİn cesetleri ordusunun 
arkasında bir yol gibi uzanıyordu. Saygıy
la durduğu yerler ancak Hz. Muham
med'in dininin yorumlarını yapan imam
ların, ünlü şairlerin ve bilginierin türbe
leri oluyordu.  Girdiği kentlerde ilk iş ola
rak bu türbeleri ziyaret ediyordu. 
Bağdat, Tus;1 Culfa6 gibi kentler yaklaş
tığını haber alınca direnmeden teslim 
oluyorlardı. Daha sonra kuzeye yöneldi, 
Hazar ile Karadeniz arasında bulunan 
krallıkların topraklarını ele geçirdi. Gür
cistan'ı ülkesine kattı. Kafkasya'yı aşma
dan önce bastıran kışı geçirmek üzere 
Tiflis'te kaldı. 
Gürcistan ve Şirvan kralları ülkelerini ko
rumak amacıyla Hıristiyanlıktan çıktılar. 
Halkları da onları izledi. Timur'un çadı
rı, altın, köle, at gibi armağanlacia dolu
yordu. Timur'un gelmesini önlemek 
isteyen Ermenistan ve Mezopotamya 

kurtuluşu Doğu Türk Hakanlığı 'nın 
egemenliğini  kabul etmekte buldular. 
Surlarının arkasında d irenmek isteyen 
kentler yeryüzü nden s i l indi .  Timur 
bunların yerine, harcının içinde insanlar 
bulunan kuleler yaptırdı. Bu cesetlerden 
oluşan kuleler ve taklar daha sonra Os
ınanlılar tarafından Sırhistan ve Bulga
ristan'da uygulandı. 

İran Yerle Bir Oldu 
Kafkas dağlarının eteklerinde kışlar
ken ve av eğlenceleriyle zaman geçirir
ken, daha önce ordusunun bir birliği ta
rafından işgal edilmiş olan İsfahan, bay
rak olarak köseleden yapılma önlüğünü 
kullanan bir demiceinin önderliğinde 
ayaklandı. Başkaldıran Farslar, kentte
ki üç bin Türk askerini kılıçtan geçirdi .  
Bu durumu öğrenen Timur, hemen yüz 
bin kişilik bir orduyu İsfahan'a gönde
rerek ayaklanmayı has tırmalarını ve her 
askerinin bir Fars'ın kafasını getirmesi
ni buyurdu. Demiceinin ayaklanmasını 
İsfahan çok pahalı ödeyecekti. Timur 
yalnızca bilginleri, din adamlarını ve şa
irleri toplu kıyıının dışında bırakıyordu. 
Onun gözünde bilim, din ve zeka son de
rece ulu şeylerdi. Bir  süre sonra kent 
meydanında kelleden oluşan bir  piramit 
yükseldi. 
likbahar gelince doğru İ ran 'a giren Ti
mur, büyük kentleri yerle bir ederek, 
halkını Türkistan'a sürdü. 

5 i ran'da kent. Horasan'ın merkezi, Tu s ırmağı kıyısında. Tatarlar tarafından yıkıldı. Meşhed yakınlarında kalıntıları 
vardır. 
6 i ran Culfası ya da Yeni Cu lfa denilen kent. Eskiden isfahan bölgesinin en büyük ve bakımlı yerleşim merkezlerin
den biriydi. Bugün yıkılmış ve önemini kaybetmiş durumdadır. Kentin, Safavi Hanedan ı' ndan Şah Abbas tarafından 
kurulduğu söylenir .  
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Sefere Çıkarken ��Sabah 
Yıldızı" nı Yanına Aldı 
Semerkant dönüşünü kutlayan eğlence
lerle çalkalanıyordu. Timur, Doğu Tür
kistan'da başkaldırmış olan bir  hana 
karşı sefer hazırlıklarına başlarken, buz 
tutmuş göl üzerinde de kuğu avı düzen
l iyordu. Cengiz Han tarafından, hü
kümdarlığın bir ayrıcalığı olarak izin 
verilen ku ğu avı, büyük hanın çevresin
de aşiret başkanlarının ve gençliğin top
lanmasını ve savaşlar için eğitilmesini  
sağlıyordu. 
Timur kendisine bağımlı yirmi yed i

. 

emirlikten oluşan kurultayı topladıktan 
sonra, beş yüz bin atiıyı silah altına aldı 
ve kış sonunu beklemeden sefere çıktı. 
Bu defa a ilesini ve saray halkını Semer
kant'ta bırakmıştı. Kadın ve çocukları
nı Tibet eteklerinde geçecek olan zor se
ferlerde yormak istemiyordu. Yalnız 
sevdiği ve güvendiği bir kad ın file bin
dirilmiş olarak kendisiyle birlikte bu se
fere katılıyordu. Bir  Cete prensinin kı
zı olan bu kadın, di llere destan güzelli
ği nedeniyle "sabah yıldızı" anlamına ge
len Çolpan adını almıştı. Haremlerdeki 
kadın bolluğu Hz. Muhammed'de oldu
ğu gibi, Timur'da da bir kadına karşı aşı
rı ilgi duyulmasına engel olmamıştır. 
Semerkant'ı terk ettikten hemen sonra 
başkaldıran hanın elçilerini önünde at 
koştururken gördü. Türkistan'daki ge
leneğe göre elçiler büyük han la araların
da olan mesafeleri adarıyla koşarak alır
lar, fakat hanın gölgesinde kalmamaya 
dikkat ederlerdi. Barış habercileri Ti
mur'a efendilerinden af mektubu, ehli-
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leştirilmiş av hayvanı ve dokuz at getir
diler. 
Af dilerne Timur' u yolundan döndürme
d i. Türkistan'a egemen olan sıradağla
ra gelinceye kadar at koşturdu.  Yüksek 
bir tepenin üzerine çıkarak, önü nde 
uzanan ve sınırı ufuk olan uçsuz bucak
sız, sonsuz yeşil ovalara baktı. Askerle
ri hanlarının önünden geçerken, aldığı bir 
taşı bırakıyordu; böylece biraz sonra bu 
büyük birliğin nişanesi olacak bir anıt Ti
mur'un ayakları d ibinde yükselmişti. 

Başkaldıranların Korkusu 
Yayianın eteklerinde günlerce süren bir 
av düzenlendi .  bu sayede ordu av hay
vaniarına ve vahşi sürülere sahip oluyor
du. Ayrıca binlerce sığır, koyun, deve ve 
keçi ordunun arkas ından gel iyordu.  
Bu sürüler yeşil  ovalarda atlayarak, za
ferden zafere koşan ordunun et ve süt 
ihtiyacını karşılıyordu.  Avianma bitin
ce, bir Fars atının sırtında başında ya
ku tla süslü tacı, eline altın asası ile or
dusunun geçit  törenini izledi. Önünden 
geçen her aşiret başkanı atından iniyor, 
yere kapanarak hükümdarını  selamlı
yordu. 
Timur'u henüz üne kavuşmamışken ge
leceğin ulu önderi olarak ilan eden ihti
yar şeyh de sırası geldiğinde hanına selam 
verdi. Yerden bir avuç toprak alarak düş
manın bulunduğu tarafa doğru savurdu ve 
sanki gökten gelen bir sesle bağırdı: 
"Düşmanların yüzleri utanç ve yeni lgi
den kirlensin!  Şimdi ilerle Büyük Ha
kan !  Nereye gidersen git, her zaman ve 
her yerde başarılı sen olacaksın ! "  
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Boru ların sesi havayı doldururken, bü
tün ordunun sesi de, yeri göğü inletiyor
du. Başkaldıran emir, savaştan önce ya
ratılan bu dehşetten korkuya kapıldı. 
Kaçmaya başladı. Bozguna uğraya uğra
ya, İdil (Volga) I rmağı'nın kuzeyine ka
dar çıktı. Haremi, serveti, sürüleri, hal
kı kendisi gibi çabuk kaçamadığı için Ti
mur' un ordusunun eline düştü. Başta Ti
mur olmak üzere bütün komutanları ve 
askerleri ele geçen ganimeti paylaştı. Za
ferin onuruna İdil  lrmağı kıyılarında 
büyük bir şölen düzenlendi.  Tarihçiie
rin anlattıklarına göre Pers kralları Da
rius7 ve Kserkses' in görkemi bile Ti
mur'un düzenlettiği şölenin yanında 
sönük kalmıştı. 

Bilim ve Erdeme Saygılıydı 
Ertesi yılın ilkbaharında tekrar Mezopo
tamya'ya inerek Bağdat ve Şiraz'dan 
üçüncü kere geçti. Kazandığı zaferler im
paratorluk cesaretinden hiçbir şey kay
bettirmemişti. Yenmek, onun için ege
menliğini kabul ertirmekten daha önem
li  bir şeydi. Çoğu zaman, yanında en yi
ğit beyleriyle ordusunun önünde ileder 
ve basit bir savaşçı gibi dövüşe katılırdı. 
Bir seferinde yine dövüşürken, İran 'ın 
dağlık bölgelerine egemen olan zorba 
Şah Mansur'un kılıcı altında kalma teh
likesi geçirdi. Oğlu Mirza Şahruh, han ile 
düşmanı arasına girerek l ranlı savaşçıyı 
bir mızrak darbesiyle öldürdü ve başını 

keserek babasına sundu: "Bütün düş
manlarının kelleleri atının ayakları altı
na düşecek" dedi. 
Olaya tanık olan Türkler öylesine duy
gulandılar ki, hemen atlarından inerek 
iki kahraman için, başlarını dokuz kere 
yere vurdular. 
İ ran' ın yönetimini oğluna bırakarak 
kendisi Bağdat'a gitti. Ordusunu dinlen
dirdi ve bozulan disiplini sağladı. Kent
te bulduğu bütün şarapları Fırat'a dök
türdü. İstilasını durdurmak isteyen Mı
sır ve Suriye sultanlarının elçilerini ka
bul etti. Tekrar Mezopotamya'da ilerler
ken geçtiği yerlerde direnenlere son 
derece sert, her iki dinin büyüklerine, 
bilginlere, yazariara ise son derece say
gı lı davranıyordu. 
Ayrım yapmaksızın bütün erenterin ve 
büyük şeyhlerin türhelerinde dua ediyor
du. Bilime ve erdeme karşı duyduğu son
suz saygının felsefi düşüncelerinden 
mi kaynaklandığını, yoksa siyasal amaç
lardan biri mi olduğunu, tarihçiler hiçbir 
zaman anlayamadı. 
E rmenistan üzerinden, Kafkas dağları
nı kapayan Demirkapı geçidine geldi
ğinde, Türkistan 'da yendiği Toktamış 
Han'ın halkın ı  kurtararak İdi l ' i  aştığı
nı  ve yeniden kendisiyle savaşmak için 
Kafkas geçitlerine i lerlediğini haber 
aldı .  
Savaş alanı Hazar Denizi 'nin doğu kıyı
larında idi .  Ne var ki uzun yolculuk Ti-

7 Ünlü Pers Kralı 1 .  Da ra. iö 52 1 yılında tahta çıktı. Ülkesinin sınırlarını Hindistan' a kadar genişletti. Anadolu ve Bo� 
ğazlar üzerinden batıya yöneldi. Ege'de birçok adayı ele geçirdi. Trakya ve Makedonya'yı Pers imparatorluğu'na kat� 
tı . Atina üzerine yürüdü. Atinalılar Persleri Marathan'da yendi. iö 485 yılında Mısır'da öldü. Cesedi iran'a götürülerek 
Nakşirüstem kayalıklarındaki anıtmezara gömüldü. Kserkses, Darius'un (1. Dara'nın) oğludur ve babasından sonra 
tahta geçmiştir. 
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mor'un ordusunda kayıplara neden ol
muştu. Savaştan önce her askerini teker 
teker gözden geçirerek, her birinin kılı
ca, mızrağa, gürze ve ağa sahip olup ol
madığını inceledi. En seçme otuz tüme
nin başında yıldırım gibi düşmanının 
merkezine çöktü. 
Ortadaki düşmanı yok etmeye çalışırken, 
her iki kanadın kendi atlıları önünde çok
tan tutsak düştüğünü gördü. Böylece 
önünde açılan İ di l  ve Dinyeper ovaları, 
Timur'un beş yıl boyunca Moskova'ya 
kadar Rus topraklarını ezdiğine, buralar
da at koşturduğuna tanık oldu lar. 
B izansiılan korkutan Ruslar bu sefer Ti
mur' un önünde titriyor, bütün toprakla
rı, denizleri, zenginlikleri Türklerin eli
ne geçiyordu. 
Semerkant'a döndüğünde, kendis in i  
eşleri karşıladı. Yazarlar ve ozanları öv
güler düzdüler. Bütün  bunlar beş yıllık 
yorucu seferi unutturdu .  Kaymakta
şı'ndan8 inşa ettirdiği sarayı, soğuğun içe
ri girmesini  önlerken, gün ışığını geçiri
yordu. Bizans'tan çağırılan ressamlar, sa
rayın kubbelerini  savaşlarını anlatafl 
fresklerle donattı. Bu enfes yapıtı oğlu 
Miran Şah'ın kızlarından birine armağan 
etti. Daha uzak yerlerde fetihler yapabil
mek ve ölümünden sonra imparatorlu
ğunun dağılmasını önlemek için, en 
önemli eyaJetler biri olan lran'ı oğlu Şah
ruh'a bıraktı. Diğer hanlıkları oğulları ve 
toru nları arasında paylaştırd ı .  Altmış 

dört yaşına gelmiş olmasına rağmen 
genç bir Kuzeyli Türk kızı olan Tökel 
Hatun'la9 evlendi.  

Dünyayı İki Sultan İçin Çok 
Küçük Görüyordu 
Bu yeni aşkı bile kendisine bütün fatih
lerin rüyası olan Hind istan' ı  u nuttura
madı. Yaptığı seferde lndus lrmağı' n
dan Delhi 'ye, Hint  Okyanusu 'ndan 
Tibet'e kadar bütün Hindistan' ı  d ize 
getirdi. 
Elde edilen ganimeti n değerini hesap et
mek olası değildi. Savaşa katılan her as
ker yüz köleye sahip oluyordu. Kendi
sine bağımlı İran, Kıpçak ve Türkistan 
haniıkiarına zaferlerini anlatmak için 
yazdırdığı mektupları götürecek olan fil
ler, on sıra oluşturuyordu. 
Şimdiye kadar Hindistan' ı  süsleyen sa
natçılar, ressamlar, mimarlar ve ustalar ay
nı eserleri Türkistan'da da yapmaları için 
anayurda götürülüyorlardı. 
Puta tapan Hintlerin tapınaklarındaki de
ğerli eşyalar Semerkant' taki camileri 
süslemek üzere toplatıldı. Ateşe tapan 
Hintiiierin Ganj lrmağı kıyılarında baş
ları vurduruldu. Akan kanlardan ırmak 
kıpkırmızı kesildi.  
Her seferinden sonra yaptığı gibi düzen
lenen av eğlencelerinde aslanlar, kaplan
lar, gergedanlar, geyikler, tavus kuşları 
ve papağanlar avlandı. Gizemli Keşmir 

8 Bir kalsiyum karbonat ya da kalsiyum sülfat türü olan, cila lanmaya elverişli, beyaz, yumuşak, yarı saydam ve yo
ğun taş. 
9 Çağatay hanlarından Hızır Hoca'nın kızıdır. Evlenme töreninde büyük eğlenceler yapıldı. Bu siyasal bir evle n me olup 
gelecekteki Çin seferi için hazırlık mahiyetindeydi .  Türk Ansikfopedisi'nde Timur' un,  Tökel Hatun'la evlendiği sırada 
altmış iki yaşında olduğu belirtilmektedir. 
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Vadisi 'ne inildiğinde bölgenin güzelli
ği ve zenginliği karşısında herkes hayre
te düştü. Bütün puta tapanların tapınak
ları yerle bir edildi. Timur, Büyük İsken
der'in on yılda yaptığı Hindistan Sefe
ri 'ni,  on iki ayda tamamlayarak Semer
kant'a döndü. 
Birkaç günlük dinlenmeden sonra batı
ya yönderek Hazar Denizi kıyılarına u
laştı. Büyük vadilerden geçerek Kafkas
ya'ya girdi. Doğanın kendiliğinden oluş
turduğu bu kaleyi kendi ırkının yurdu 
yapmak istiyordu. 
Gürcüler bir yüzyıl boyunca Kuzey'in 
egemeni çara karşı direndikleri gibi, 
Timur'a karşı da dayandılar. Timur, bir 
an önce Gürcülerle çarpışmak için geçit 
yerlerini kapayan kayaları aşmanın yol
ların ı  aradı. Daha sonra askerlerini, bü
yük sepetlere daldurarak makaraların 
yardımıyla geçitierin karşı tarafına aşır
dı. Gürcülerle amansız bir ölüm kalım 
mücadelesi yapılıyordu. Timur askerle
rine cesaret verebilmek için sepete bi
nip geçitin karşı yanına geçti. 
Türk ordusunun önünde tutunamayan 
Gürcüler sığındıkları kışialarında baskı
na uğradılar. Hepsi Timur'un askerleri 
tarafından dumanlanarak boğuldu. 
Kafkas eteklerinden Türklerin yen i  
toprakları olan Kayseri ve Sinop'a doğ
ru yürüyüş başladı. Daha önce gördüğü
müz gibi Yıldırım Bayezid tarafından 
tahtlarından edilen iki Türk beyi, Ger
miyan ve Karaman beyleri, biri maymun 
oynatan soytarı, öteki şeyh kılığında 
bütün Orta ve Doğu Anadolu'yu aşarak 
Gürcistan'a ulaştılar. Öç hırsıyla gözle
ri dönmüş iki sürgün beyi böylece Ku-

zey ve Orta Asya arasında duraksayan Ti
mur'un karargahı bulunan Karabağ'a 
vardılar. 
Sultan Bayezid tarafından sürülenler ara
sında bulunan Aydın Beyi de, cambaz kı
lığında öteki beylerle aynı anda Ti
mur'un huzuruna çıktı. 
Beylerin şikayetlerini dinleyen Timur, 
öç almaya ve Yıldırım Bayezid ' in saray
larında lslamiyete aykırı davranışları 
önlemeye söz verdi. Amuderya kıyıların
daki kardeşleri olan Türklerin Batı'da bu 
kadar çabuk büyümeleri hem Timur'un 
gururuna dokunuyor, hem de cesareti
ni kırbaçlıyordu .  Dünyayı iki sultan 
için çok küçük görmeye başlamıştı. Bu
na rağmen tehdit etmeden ve haber ver
meden saldırıya geçmedi. Sultan Baye
zid'e kendi ırkının beylerine karşı neden 
haksız davrandığını soran ve bu haksız
Iıkları gidermesini  d ileyen bir mektup
la elçilerini gönderdi. 

Yıldırım'ın Oğlunun Cesedi 
Kartallara Atıldı 
Yıldırım Bayezid, mektubu şöyle değer
lendirdi. B ir han, Asya'da sonu belli ol
mayan bir imparatorluk kurma hevesin
deydi .  Oysa kendisi, en az üç nesi lden 
beri sağlam temellere oturmuş ve Asya 
ile Avrupa'nın en eski uygarlıklarının bu
lunduğu topraklarda kurulu bir devletin 
hükümdarıydı. Bu bakımdan Timur'un 
mektubuna yanıt vermeye gerek görme
di ve elçilerin hemen boğulmalarını bu
yurdu. 
Padişah Yıldırım Bayezid ' in  buyruğu 
yerine getirilmek üzere hazırlıklar baş-
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ladığı s ı rada sadrazam, Şeyh Bukara ve 
Bursa kadısı padişahın ayaklarına ka
pandı. Sultan Bayezid'e kendilerine ha
karet eden birinin elçileri olsa bile, on
lara dokunulmaması gerektiğini söyle
di ler. 
Elçilere dokunulmazlık ilkesine uyulma
sını dilediler. Dilek ve öğüdü kabul eden 
Yıldırım Bayezid elçilere, Timur'a götür
meleri için bir mektup verdi.  Ancak 
mektup baştan sona kadar hakaret ve kü
çümsemeyle doluydu. Bu saldırıyı ve 
meydan okumayı öğrenen Timur Kara
bağ'da üslenmiş olan sekiz yüz bin kişi
lik ordusunu Küçük Asya'ya sürmekte 
gecikmedi. 
Bu çok büyük ordu ve hayvan sürüleriy
le Osmanlıların ilk güçlü kalesi Sivas 
üzerine yürüdü. Eski Roma'nın Sebas
te 10 adlı zengin kenti Sivas, Selçuk Sul
tanı Alaeddin tarafından önce yıkılmış, 
sonra tekrar yaptırılmıştır. Çevresi akar
sulu hendeklerle çevrili ,  çok kalın sur
lada korunan kent yüz elli bin kişi barın
dırıyordu. Topçu kuvveti olmayan Ti
mur'un ordusunun kenti ele geçirmesi 
biraz güçtü. Timur, Sivas'ın önüne gel
d iğinde, bir an duraksad ı. Ancak asker
lerinin çokluğu, Timur'a büyük bir üs
tünlük sağlıyordu.  
Bi r  de, savaş kazanma hünerin i  çok iyi 
biliyordu. Hemen hendekierin d ikine 
su kanalları açtırarak, önce suyu başka 
yöne çevird i .  Sonra çevresindeki ceviz 
ağacı ormanından kesti rd İğİ ağaçları 
destek olarak kullanıp yerin altından 
sudara doğru lağımlar açtı rdı. Surların 

temeline barut yerleştird i .  Tutuşturu
lan lağımlar patladığında kentin surla
rı toz dumana karışıp yerle bir oldu. Yir
mi gün yirmi gece kendisine Sivas 
kenti surlarında önemli gedikler açmak 
için yetmişti. 
Önünde çırılçıplak kalan Sivas yazgısına 
razı olarak sald ırıyı bekledi. Fakat o bu 
sefer Müslüman ve Hıristiyan halkın ha
yatını bağışlayarak, kendisine bağlanma
larını istedi.  Ancak kente gird iğinde 
söz verdiği gibi davranınadı ve çevreyi 
kılıçtan geçirdi. İster siyasal bir emel ol
sun, ister h iddetinden ileri gelsin, yap
tığı eylem bütün Doğu 'yu titretti. 
Bütün kahramanlar, cesaretleri ötekile
rine geçmesin diye, korkaklar da sırf kor
kak oldukları için öldürüldüler. Şimdi
ye kadar Türkistan 'da bilinmeyen bir 
hastalık olan cüzamın askerleri arasında 
yayılmasından çekinen Timur, Sivas' ı  sa
vunan Sultan Beyazid'in oğlu, arkadaş
larına layık görülen kötü muameleye ta
nık olsun d iye birkaç gün tutsak edildi .  
Sonra kafası kesilerek cesedi Anado
lu 'nun kartallarına atıld ı. 

Tehlike Kapıyı Çalınca . . .  
Güvendiği cephenin çökmesine ve oğ
lunun uğradığı cezanın şiddetine fena 
halde kızan ve bir o kadar da üzülen Yıl
d ırım Bayezid, tehlikenin kendi kapısı
nı çaldığını hissedince, Bizans'ı kuşatan 
Rumeli ve Anadolu ordularına haber yol
ladı. Bursa'dan hareket ederek, Sivas yo
lunda eli silah tutan bütün erkekleri or-

10 Eski Samiriye'nin eski adı . Yunanca sebastos (yüce, saygıdeğer) kelimesinden tü retilen bu ad, yeni kente Herades 
tarafından verilmiştir. 
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dusuna katıp ilerlemeye başladı.  Cese
di kartallara yem olan oğlunun hayali bir 
an olsun gözünün önünden gitmiyordu.  
Onu eskiden beri tanıyan komutanları ve 
yakınları artık eski güvenli ve neşeli ha
l ini  göremiyorlardı. Bütün yol boyunca 
kederli ve üzgündü. 

Filler Askerlerin 
Üzerinden�ıp Halep'e 
Girdi 
Bu arada Timur, Sivas üzerinden Ha
lep'e doğru yönelmiş ve o zamanlar Su
riye'ye egemen olan Mısır sultanının es
ki bir hakaretini ödetmek niyetindeydi. 
Mısır, Suriye ve Arabistan'ın bütün or
duları Halep önüne toplanmıştı. Fillerin 
üzerine çıkmış olan ve Bizanslılardan öğ
rendikleri Rum ateşini atan Türkistan
lıların görünüşü Mısırlıları ürküttü. Du
var gibi hareket etmeden duran fıller Ti
mur'un işaretiyle ilerledi. Filler önleri
ne gelenleri ezmeye, çiğnemeye başla
dı. Böylece Timur'un ordusunun önün
de bir anda geniş bir yol açıldı.  
Merkezden fıller, kanatlardan da iki 
yüz bin Türk atlısının saldırısıyla bozgu
na uğrayan M ısırlılar hızla kente doğru 
kaçmaya başladı. Kentin hendekleri bir 
anda ölüler ve canl ılarla doldu. Bu du
rumu gören Timu r fıllerini ölü ve canlı 
askerlerden oluşan köprünUn üzerinden 
geçirerek Halep'e gird i .  30 Ekim 1400 
tarihinde Halep de, Sivas gibi doğu 
Türklerinin istilasına uğradı. Toroslar'a, 

Lübnan'a, çöle kaçamayanlar ya kılıç al
tında can verdiler, ya da köle oldular. Her 
yerde olduğu gibi Timur yazarları, şair
leri ve bilginleri korumasına aldı ve bu 
değerli kişilerin kılıçtan geçirilmesini ön
ledi.  

Bilginiere Sorular Sordu 
Fetihten bi rkaç gün sonra kentin en 
yüksek kulesine çıkan Timur, çevresin
de gördüğü bahçeleri, ırmakları, tepe
leri ve karlı Suriye dağlarını  zevkle iz
ledi. Hemen yanına Arap kültürüyle ün
lü olan kentin en tanınmış bilgin, şair 
ve din adamlarını getirtti. Kendileriy
le bir hükümdar olarak değil, bir öğren
ci gibi sohbet etti. Bir ara onlara döne
rek bazı ince sorular sordu. Yanıt bir giz 
içermezse, kişinin yaşamına mal olabi
lirdi. 
"Haydi bakalım, Semerkant'daki med
reselerdeki hocaların çözmeyi başarama
dıkları bir sorun var, siz çözün" dedi. 
Hepsi birden tehlikeli on ura erişmek için 
ileri atıldı. Fakat yalnız tarihçi İbni Şıh
ne1 1  tartışmaya gird i.  
Timur, "Surlarınız önünde savaşanlar
dan, Tanrı'ya göre kimler şeh itlik mer
tebesine erişmiştir?" d iye sordu.  
Tarihçi lbni  Şıhne, Peygamber'in bir  ha
d isiyle yanıt verdi: "Şehit olanlar Tan
rı adına savaşanlardır." 
Timur, verilen yanıtta her iki tarafın sa
vaşına amacının yasallığını Tanrı'nın 
takdirine bırakan inceliği çok beğendi. 

11  1 348'de doğdu, 1 4 1 2 'de öldü. Hukuk ve edebiyatla uğraştı. Şam ve Halep'te kadılık yaptı. Halep'e geldiğinde Ti
mur' un huzuruna çıktı. Ravdat-ül Menazir Fi Ahbar-ül Evavii Ve-1-Evahir (Öncelerin ve Sonraların Haberleri Hakkında 
Manzaralar Bahçesi) adlı bir kitabı vardır. Kitapta Hz. Adem'den 1 403 yılına kadarki tarihsel olaylar anlatılır. 
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Tebessüm ettikten sonra eliyle sakat ha
cağını ve yaşlı lıktan iyice zayıflamış 
olan bedenini Halepli bilginiere göster
di. Sonra kelimeler ağzından tek tek dö
küldü: 
"Gördüğünüz gibi bir yarım adamım, bu
na rağmen lrak'ı, İ ran'ı  ve Hindistan 'ı 
fethettim." 
Bu sözler üzerine H alep Kadısı lbni Şıh
ne "Öyleyse Tanrı'ya şükret ve kimse
yi öldürme" dedi. 
Timur şöyle konuştu: 
"Tanrı bilir ki, şimdiye kadar kimseyi 
önceden öldürmek isteğiyle öldürme
dİm. Fakat daima karşımdakiler kendi 
ruhların ı  öldürüyorlar. Haydi, yaşamla
rın ızı ve servetierinizi bağışladım !"  Bu 
sırada akşam ezanı okundu ve Timur 
öteki mürninler gibi Tanrı'nın huzurun
da diz çöktü. 

Şam Timur'unArzuladığı 
Bir Ba§kent Gibiydi 
Timur, Halep'i terk ederek Lübnan'a 
doğru ilerledi, Beka Vadisi 'nden geçe
rek çöl ortasındaki olağanüstü güzellik
lere sahip bir kent olan Baalbek'e vardı. 
Oradaki anıtlar ve tapınaklar kend isine 
şeytan işi gibi geldi .  
Lübnan dağlarını aşan ordusunun bir bö
lümü, Türkistan'ı  andıran ormanla kap
lı, ırmaklaria sulanan verimli Şam Ova
sı 'na i nmişti .  Ovan ın kuzeyinde yer 
alan sıradağlara çıkarak, gözlerinin önü
ne serilen olağanüstü güzellikteki man
zarayı seyretti. Bu arada korkuya kapı
lan M ısır ordusu çoktan kentin içlerine 
çekilmişti. 
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Dünyada hiçbir kent yukarıdan bakıldı
ğında bu kadar güzel bir manzara göster
miyor, bir fatih in isteklerini kamçılamı
yordu. Yedi ırmağın suladığı yemyeşil bir 
ovanın ortasında bir yanına yaslandığı 
Lübnan dağları, öteki yanında giz dolu 
uçsuz bucaksız çöl, burçlarıyla değişik bir 
manzara sunan beyaz ve kara mermer
den yapılmış surları ortasında kalan 
Şam . . .  
Bu kent aynı zamanda, Emevi halifeie
rin türbelerinin de bulunduğu kutsal bir 
yerdi. Şam, sevimli kubbeleri ve mina
releriyle bir başkent görünümündeydi. 
Timur nihayet ordularına kenti kuşatma
ları için gerekli buyrukları verdi. Şam'ın 
hemen düşeceğine inanıyordu. 

Bir Han Fethi Geciktirdi 
Ancak kendi ailesinden gelen bir ihanet, 
zaferi birkaç gün geciktirdi. Hangi karan
lık ihtirasın kurbanı olduğu bilinmeyen 
yeğeni  M irza Hüseyin, geceleyin ordu
gahı terk ederek Şam'ın kapısına geldi 
ve Araplada birl ikte Türklere karşı sa
vaşacağını bildirdi. 
Şam'da kurtarıcı olarak karşılandı, kral
lara layık bir tören düzenlendi. Halk ken
disinde dünya fatihine karşı koyacak bir 
güç görüyordu. Ancak hayal fazla uzun 
sürmedi. Önce hendekierin suları boşal
tıldı. Daha sonra açılan lağımlarla surlar 
yıkıldı. Böylece Şam kenti de, Sivas gi
bi Türkistan ordusuna açılmıştı. Ti
mur'a yaranmak isteyen halk yeğenini 
teslim etti. Timur yeğeni hain olarak de
ğil, aklını kaybetmiş biri olarak kabul et
ti. Falakaya çektikten sonra kız karde
şi olan annesinin yanına gönderd i .  
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Ken t  halkının hayatHt�! kc!ii"· 
şıl ık bir milyon altın v�: "  
rild i .  Kalen in  garnizü•
nu ve komu tanı feti
h i  gec ikt i rd ik ler i  
iç in  ö lümle  ceza
landırıldı.  
Ş a i r ler ,  yazar lar ,  
b ilginler, sanatçılar 
Semerkant'a götürül
dü .  Ordu ,  Timu r 'un 
karş ı gelmesine rağm:ı::�·r,, 
Ömer'e karşı Hz. }\�ii 'i.i.iin 
hakkını iade etmek amacıyla her 
yeri yaktı. 
Kentin yanışını üzülerek izleyen Timur, 
eskiden Hıristiyan tapınağı olan ve bu 
yerin en büyük camisini yanmaktan 
kurtarmak istedi. Fakat çok geç kalmış
tı, yangının şiddetinden caminin kurşun 
kubbesi eriyip çöktü. 
Böylece Arap mimarisinin seçkin örnek
lerinden biri yok oldu. Ayakta yalnız bir 
minaresi kaldı. 

Yüz Bin Asker, Yüz Bin 
Kelle Getirecekti 
Bu felaketten sonra Timur ordusunu 
dünyanın dört cennetinden biri diye anı
lan Şam Ovası'nda dinlendirdi. Akarsu
larıyla serinleyen, meyve bahçeleri ile 
gölgeleneo Şam Ovası, han'daki Sevi
van Ovası, Bağdat'ın altında Fırat Vadi
si ve nihayet nemli · Semerkant Ovası 
Türkistanlılar için ırkiarına vaat edilmiş 
dört cennetti. 
Fırsat çıktıkça oralarda konaklamaktan 
zevk alırlardı. Ordusu dinlenirken, ken-

ı,jj�.;i :!!'\(üncü defa başkaldıran 
:lh:�;dat'ın kuşatması için 

�tçme birliklerinin başı
na geçerek çölü kırk 
günde aştı. Bu sefer
de aldığı öç korkunç 
oldu. Ordusundaki 
yüz bin Türkistanlı-

.� dan her biri bir isyan
cının baş ın ı  getire

ıı::ekti. Yed iden yetmi
:�t�: herkes kılıçtan geçiri

i iiiiik!�ım yine bilginler, yazar
iaı, �;iiider, yani insanlığı ölüm

süzleştirenler kılıçtan kurtuldular. 

Timur, Bayezid' den Çok Şey 
istemiyordu 
Timur, Bağdat'ı üçüncü defa fethertİk
ten sonra, yanına bütün oğullarını, torun
larını, yeğenierini ve ordusunu alarak ku
zeye doğru çıkmaya başladı. Sivas' ın ha
rabeleri çevresinde Osmanlı sınırı yakı
nında ordugahını kurdu. Yıldırım Baye
zid ile Timur arasında yapılan mektup
laşma barışı sağlayamadı. Timur kendi 
ırkından Osmanlı Türklerine saldırma
yı ve böylece Hıristiyanlara karşı İslami
yeri savunan bir imparatorluğu yıkmayı 
asla istemiyordu.  
Bu savaş kendisine hiçbir yararı olmayan 
bir iç savaş gibi geliyordu. Savaştan ön
ce yapılan görüşmelerin Timur tarafın
dan ılımlı, sabırlı ve uzlaştırıcı, Yıldırım 
tarafından ise şiddetli, kesin ve hakaret 
dolu olduğunu hiç kimse görmezden ge
lemez. Sultan Bayezid 'in son elçilerini 

Timur 
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ağırlamak, belki de gözdağı vermek 
için Timur konakladığı yerde büyük bir 
av töreni düzenledi. Bütün yöre onar ki
ş ilik Türkistan askerleriyle oluşan bir 
çemberle sarılmıştı. Giderek daralan 
çember, Timur'un önüne kadar av hay
vanlarını sürdü. 
Bayezid 'in elçileri zengin armağanlada 
döndü. Timur ilkbahara kadar, Yıldırım 
Bayezid'e düşünme ve tövbe süresi ta
nıdı. İstediği şey bir kalenin kendisine 
iadesi ve Germiyan ile Karaman beyle
rinin tahtiarına kavuşmasıydı. 

��İki İslam Ordusunu 
Savaşmaktan Kurtaralım" 
Timur'un oğulları ve torunları yavaş 
yavaş kendisine katılıyorlardı. Torunla
rından en genci ve en çok sevdigi Mu
hammed Mirza dedesi tarafından veliaht 
olarak karşılandı. 
Torununu kolları arasına alan Timur, ba
şına altından bir taç koydu. Kendisine 
Türkistan geleneğine göre armağan ola
rak dokuz attan oluşa n dokuz sıralı 
Arap, İ ran ve Türkmen atları verdi.  
140 1 -1402 kışı böyle eğlenceler içinde 
geçti. Aynı mevsim gökte görünen ve sa
vaş meşalesini  andıran bir kuyrukluyıl
dız Hindistan 'dan Bizans'a kadar bütün 
milletleri titretti. 
Timur'un mektubuna Yıldırım Baye
zid'den gelen yine aşağı layıcı bir yanıt, 
bu uğursuz savaş söylenti terin su yüzü
ne çıkardı. Sultan Bayezid, Timur'un he-

men topraklarını boşaltmasını buyuru
yor ve Müslümanlar arasında en büyük 
hakaret sayılan şu uyarıyı yapıyordu: 
Timur'u, topraklarını işgal ettiğinden do
layı cezalandırmazsa bir daha haremine 
girmeyecekti. Mektubun sonunda Yıldı
rım Bayezid kendi  adını, altın harflerle 
Timur'un adının üstüne yazdırmıştı. 
Doğu 'da birbirine saygı gösteren er
kekler hiçbir zaman haremlerinden söz 
etmezlerdi. Terbiyesiz kelimeleri ve 
küstah anlamıyla hakaret ve tehdit do
lu mektubu okuyan Timur, "Murad'ın 
oğlu çıldırmış ! "  diye haykırdı. 
Ertesi gün ordularını gözden geçird i ve 
torunu Muhammed Mirza'yı askerleri
ne birörnek elbise giydirdİğİ için kutla
dı. Ünlü tarihçi Hammer' in kitapların
da adı geçen tarihçi Şerafeddin, 12  Asya'da 
ilk defa üniformalı ordunun kurulduğu
nu söylemektedir. Muhammed M ir
za 'nın atlılarının sancakları, kaftan ları, 
eyerleri, zırhları, miğferleri, kalkanları ve 
ağır silahları hep kırmızı renkteydi. 
P iyade ise hem beyaz, hem kırmızı ren
gi taşıyordu. Ayrıca zırhlı birlikler oluş
turulmuştu. 
Bu görkemli ordunun Timur Han'ın 
önünden geçmesi bütün bir  yaz günü 
sürdü. Gün batarken atından indi ,  as
kerleriyle birlikte namaz kıldıktan son
ra, Sultan Bayezid 'e son defa barış 
önerdi.  
Düşüneeli bir tavırla elçilere dönerek; 
"Gidin efendinize söyleyin, haklı ve ma-

12 (Ölümü. istanbul 1 640) doğum yeri olan Tebriz'de öğrenim gördü. istanbul'a gelerek medresede okudu Tarih 
alanında çalıştı. Yapıtları şunlardır: Enfes'ül Ahbar (Haberlerin En Güzeli), Hilkat (Yaratılış), Mü/ük-u Fars (Acem Sul
tanları), Emir Timur, Alt�i Osman (Osmanlı Hanedanı). 
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kul önerilerim kabul ederse, iki İslam ve 
Türk ordusunu savaşmaktan kurtaracak
tır" dedi.  
Yıldırım Bayezid, vezirlerinin ve komu
tanlarının önerilerine olduğu kadar, bu 
sözlere de sağır kaldı. Osmanlı ordusun
daki bazı Türkistan birliklerinin Ti
mur'un tarafına geçmesi ve maaşlarını 
bahane ederek yeniçerilerin ayaklanma
sı ordunun genel durumunu ortaya 
koymasına rağmen, Yıld ırım savaşta 
direndi. 
Kendisine öğüt veren ler, "Hiç olmaz
sa askerlerinin maaş ını  arttır .  Bursa 
Sarayın ızda muhafaza ettiğiniz servet, 
sizi ve ülkenizi korumakta işe yarama
dıktan sonra ne olacak? Geceleyin ye
nen balın içine balmumu ve arı ölüle
ri karışır. Sandıklarda saklanan hazine 
de öyled ir. Ölüm kalım sorunu olduğu 
zaman para harcamaktan kaçınılmaz" 
dediler. 
Gururu son haddine varan Bayezid ha
zinesini kendi zevki için saklamayı uy
gun bularak, Sivas ile Bursa arasında ya
rı yol olan Tokat'a vardı. 
Avrupa'nın en güçlü ordularına karşı ka
zandığı zaferler, Türkistan ordusunu 
küçümsemesine neden oluyordu. Onun 
gözünde Timur ve ord usu Osmanlı lar
la boy ölçüşemeyecek bir insan toplulu
ğundan ibaretti. 

Timur Savaşı İstediği Gibi 
Yönlendiriyordu 
Sultan Bayezid' in yürüyüşünü, ordusu
nun sayısını ve durumunu adım adım iz
lettiren Timur kendi ordusunu Anka
ra'ya ilerletti. Kapadokya'nın bu eski 
kentini meydan savaşı için uygun buldu. 
Bizanslı tarihçi Dukas'a göre Roma'ya 
başkaldıran Pontos'un son Kralı M ithri
dates'in13 tarafından yok edildiği yer, yi
ne Ankara çevresidir. Sanki savaş içgü
düsü yüzyıldan yüzyıla birbirleriyle çe
kişen imparatorlukları, hep aynı meydan
larda karşı karşıya getiriyor gibiydi. 
Yıldırım Bayezid' i  tahrik etmek isteyen 
Timur kendi seçtiği alanda savaşı başlat
mak amacıyla Ankara kentin i  kuşatmış 
gibi yaptı. Osmanlı padişahının kenti 
kurtarmaya geleceğine inanıyordu. Sur
lar havaya uçuruldu, kentin çevresinde
ki meyve bahçelerini sulayan Ankara Ça
yı'nın yatağı değiştirildi. 
Tokat ile Ankara arasında karargah kur
muş olan Yıldırım Bayezid, hazırlanan tu
zağa kandı ve hemen eyleme geçerek, 
Orta Anadolu 'nun merkezi kentini kur
tarmaya koşnı. Timur'un ordusunu, An
kara Komutanı Yakub Paşa'nın ve ken
di ordusunun arasına almak istiyordu.  
Ancak Ankara Ovası'na geldiğinde Ti
mur'un ordusunun Ankara duvarlarından 
on iki kilometre uzakta ve çayın öteki kı-

13 Pontos Kralı. iö 1 32 yıllarında do�du ve iö 63 yılında öldü. VI. Mithridates Eupator da denir. V Mithridates'in oğ
ludur. Çocukluğundan beri düşman olduğu Roma'ya boyun eğdi. iö 88 yılında Asia eyaletine saldırdı. Bütün Roma
lıları öldürdü. Asia kralı olarak Bergama'ya yerleşti. Adalara geçti. Yunanistan'da Atina'yı işgal etti. Romalılar Atina'yı 
ele geçirerek Mithridates'i ye ndi. Mithridates, Romalıların iç anlaşmazlıklarından yararlanarak birkaç savaş kazandıy
sa da, iö 66 yılında Fırat üzerinde Pompeius tarafından kesin olarak yenilgiye uğratıldı. 
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yısında mevzilenmiş olduğunu gördü. 
Çayı aşıp savaşa girişrnek için yağmur gi
bi yağan okiarın arasından geçmek ge
rekiyordu. 

Yıldırım Gururundan 
Önünü Göremiyordu 
İki savaşçı komutan bir an birbirlerini sü
zerek karşılıklı hatalarını aradılar. Bu
lunduğu mevkiin öneminden dolayı Ti
mur, Yıldırım Bayezid ' in  önünde bir 
adım bile gerilemedi. Sultan Bayezid ise 
rakibini daha uygun bir alana çekebilmek, 
sürüklemek için sanki Türkistan ordusu
na önem vermiyormuş gibi Ankara yönü
ne döndü ve ordusuna buyruk vererek, er
zak sağlamak üzere bir av başlattı. 
Temmuz sıcağı Ankara Ovası 'nı  kavu
ruyordu.  Avın sonunda sıcaktan, susuz
luktan ve yorgunluktan beş bin at ve bir
çok asker öldü. Bu yıldırıcı av Doğu 
Türk ordusunun gözlerinden uzakta üç 
yaz günü sürdü. Timur ise Osmanlı or
dusunun korkusundan tekrar Tokat'a çe
kildiğini sanıyordu. Oysa, Sultan Baye
zid çekilmek bir yana, gururundan önü
nü göremiyordu. 
Üçüncü günün sonunda yorgunluktan 
bitmiş, fakat cesareti yerinde olan ordu
su Ankara Ovasında göründü. 
Bu arada Timur boş du rmamış, çayın 
kenarlarına barikatlar kurdurmuş, Os
manlı ordusunun susuz kalması için ku-

yuları da doldu rmuştu. Böylece Os
manlılara iki şık kalıyordu: Ya hemen 
yenilgiyi kabul edecekler ve çekilecek
ler, ya da Timur'un saptadığı ve kendi
si için hazırladığı alanda savaşa tutuşa
caklardı. 

Ordu, Kutsal Rakam Olan 
Dokuz Birliğe Ayrılmı�tı 
Cengiz Han ve Büyük İskender'den be
ri Asya güneşi şimdiye kadar, böyle bü
yük orduları aydınlatmamıştı. Timur 
yanında en seçme askerlerini getirmiş
ti. En az beş yüz bin kişi l ik14 atlı ve pi
yade Ankara'nın kozeyinden itibaren her 
yanı doldurmuştu.  Yıldırım ise kendisi
ne bağlı olan aşiretlerden Adriyatik kı
yılarından Tuna boylarına kadar her 
yandan asker toplamıştı. Onun da ordu
su beş yüz bin kişil ikti. Arap, Yunan ve 
Osmanlı tarihçileri bu kapalı havzada en 
az bir milyon insanın toplandığı görüşü
nü paylaşmaktadırlar. 
Ankara Ovası ve çevresindeki dağlar, As
yalı iki gladyatör için doğal bir arena oluş
turuyordu. 
Timur'un yanında eli silah tutan bütü n 
ailesi yer almıştı .  Timur ordusunu, 
Türklerin kutsal rakamı olan dokuz bir
liğe ayırmıştı. Oğu llarının dördü ve to
runlarının beşi bu dokuz birliğe komu
ta ediyordu. 

14 Tarihçiler arasında, Timur ve Bayezid'in ordularındaki asker sayısı konusunda anlaşmazlık vardır. Yılmaz Öztuna'nın 
Başlangicından Zaman1m1za Kadar Türkiye Tarihi adlı yapıtında şöyle denilmektedir: "Ankara Meydan Muharebesi, 
bütün Ortaçağ'ın (476-1 453) en büyük meydan muharebesidir. Yüz yirmi bin kadar Batı Türk Askeri, üç yüz bin ka
dar Doğu Türk askeriyle vuruşmuştur. Rakamlarda çok ihtilaf vardır ve ekseriyetle şişirilmektedir . (Başlang1ondan 

Zaman1m1za Kadar Türkiye Tarihi, ci lt 3, sayfa: 1 08, baskı yılı 1 964.) 
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Kendisiyse en deneyimli savaşçıları ya
nına alarak bütün Türkistan ordusunun 
tek komutanıydı. 
Oğlu Miran Şah sağındaki tümeniere ko
muta ederken, onun oğlu E bubekir, 
babasının irtibat subaylığını üzerine al
mıştı. Timur'un ikinci ve üçüncü oğul
ları Şahruh ve Halil, sol taraftaki tümen
leri yönetiyorlardı. 
Ölümünden sonra çok ağladığı oğlu Ci
hangir' in oğlu olan M irza Muhammed 
dedesinin gözetiminde Doğu Türk or
dusunun merkezinin komutanlığını üze
rine almıştı. Ölen oğlu Cihangir'e karşı 
duyduğu sevgiyi, onun oğlunda yaşat
mak isteyen büyük hanın gönlü, savaş
ta en büyük payı sevgili torununun al
masını istiyordu.  
İran ve Türkistan' ın e n  gözü pek kırk 
komutanı ordu içindeki savaş düzenin
de yerlerini almışlardı. Timur ise yüksek 
bir tepe üzerinden her yanı gözlüyordu. 
Tepenin arkasına gizlenmiş olan seçme 
kırk tü�en atlıdan oluşan bir kuvvet, bü
yük hanın işareti üzerine savaş sırasında 
açılacak bir gediği kapamaya ve zaferin 
son darbesini vurmaya hazır bekliyordu. 
Üzerlerindeki kuleleriyle elli fil, gezgin 
kaleler gibi ordunun önünde yer almıştı. 

Orduya Oğulları Komuta 
Ediyordu 
Sultan Bayezid de her zaman olduğu gi
bi Türk geleneğine uygun olarak komu-

tanlarını oğullarından seçmişti. Kapadok
ya valisi olan en büyük oğlu Süleyman 
Şah Anadolu ordusuna komuta ediyor
du. Kız kardeşi15 ile evlendiği Sırhistan 
Despotu Stefan Lazaroviç sol tarafında
ki Avrupalı birliklerin komutanlığını  
yapıyordu. 
Yıldırım Bayezid ise merkezde bulunu
yor ve Anadolu ile Rumeli ordularının en 
seçme birliklerini yönetiyordu .  Genç 
oğullarından üçü, lsa, M usa ve Musta
fa, sultan'ın savaş kurmayıydı. İkinci oğ
lu Mehmed, Osmanlıların arkasındaki 
boşluğu daraltan dağların arasına yarı giz
lenmiş olan yedek kuvvetlerin başında 
bulunuyordu. 

Yıldırım Dik Bir Tepe 
Üzerinde Sıkışıp Kaldı 
Günün ilk ışınları, Ankara Ovası'nın üze
rine İnıneye başladığı anlarda savaş düze
nine girmiş, fakat henüz yerlerinden kı
mıldamayan iki görkemli Türk ordusunu 
gözler önüne serdi.  Güneş gökte yükse
lip de tepeterin gölgesinde tamamen 
kaybolunca, davut sesleri ve Allah Allah 
bağırışları arasında Osmanlı ordusu çay 
ile olan arayı kapamak için kımıldadı. 
Bu gürültü ve toz buluru arasında, Do
ğu Türk ordusundan da sesler yükseldi. 
Ancak Timur elini kaldırarak ordusunun 
ilerleyişini  durdurdu.  Atından inerek 
Tanrı 'ya dua etti. Sanki kazanmaya 
olan güveni, savaşmaya olan sabırsızlığı
nı yok etmişti. 

15 Bayezid, Anadolu beyliklerinin aleyhine hareket etmeleri üzerine önce Rumeli'yi güvenlik altına almayı uygun gö
rerek Sırplarla anlaşma yoluna gitmişti. Sırp Kralı Lazar'ın kızı Olivera (Despina) ile evlenmişti. Böylece eşinin erkek 
kardeşi Stefan Lazaroviç'in emrinde daimi bir kuvvetin Macar sınırında kalmasını sağlamıştı. 
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Sonra tekrar atma binerek, Türkistanlt
Iara çok yaklaşan ve yaslandıkları dağlar 
ile aralarındaki mesafeyi açan Sırplara sal
dırı için ilk işaretini verdi. Oğlu ve türu
nu Miran Şah ve Ebubekir, büyük ha
nın düşüncesini hemen uygulamak üze
re ileri atıldı. Ancak Sırpların sarsılmaz 
cesareti sayesinde Türkistan atlılarının 
saldırısı püskürtüldü. 
Bu durumu gören genç Muhammed 
Şah, dedesinin atı önünde diz çökerek 
hemen amcasının yardımına koşmak 
için izin istedi .  
Timur, Yıld ırım'ın Anadolu ordusunun 
Osmanlı hatlarını aşarak, kendi ordusu
na ait tepeleri çevİrıneye çalıştığını gö
rünceye kadar sessiz kaldı. Fakat artık za
manı gelmişti. 
Timur, seçme kuvvetleriyle yedekteki 
kırk tümenlik atlıları da yanına alarak 
hızla ilerledi. Osmanlılar ın Anadolu ve 
Rumeli ordularını ikiye ayırdı .  
B iri sağ;ndaki tepelere, öteki solundaki 
bataklıklara sürülürken, Timur Osman
lı kuvveı;l.erinin merkezine girdi.  
Böylece Sultan Bayezid' i  yanındaki on 
bin kapıkulu 1 6  askeriyle geriJeterek dik 
bir tepe üzerinde sıkıştırdı. Savaş hat
tının birden kesi lmesinden dolayı, Os
manlı Ordusu durakladı ve düzeni bo
zuldu. 
Sürekli çekilmek zorunda kalan Sultan 
Bayezid ile bağlantısı kesilen ve Rume
li ordusundan ayrı düşen Anadolu ordu
su, çoğunlukla Germiyan ve Karaman as
kerinden oluşuyordu. Timur'un ordu
sunda çarpışan kardeşlerini ve eski hey-

lerini görünce toptan Türkistan safları
na geçtiler. Bu taraftan serbest kalan, 
merkezde bastıran, yalnızca solda Sırp
tara karşı duraklayan Doğu Türkleri, bir 
anda o cepheye yüklendiler. Anadolu or
dusunun Timur'un tarafına geçmesi ve 
Yıldırım Bayezid'in geri çekilmesiyle du
rumu iyice bozulan Lazar umutsuzluğa 
kapılmadan savaşı sürdürdü. 

Yıldırım Atına Atlayı.p 
Ormana Doğru Kaçtı 
Yavaş yavaş geri çekilerek sabahleyin iş
gal ettiği dağların eteklerine gelen Sırp 
Despotu Stefan Lazaroviç kayınbira
deri ve dostu olduğu Yıldırım Bayezid 'i 
bulunduğu zor durumdan kurtarmak 
istedi. Kendisini  sultandan ve yen içeri
lerinden ayıran mesafeyi ok yağmuru al
tında geçtikten sonra Bayezid'e yaklaş
tı. Stefan Lazaroviç sultana "Bu meydan
da artık zafer bulamayız. Sizi ve oğulla
rınızı buradan götürelim. Böylece hiç ol
mazsa devleti kurtarmış oluruz" dedi. 
Belki cesaretini kaybettiğinden, belki 
gururundan, belki de kaderciliğinden ka
yınbiraderinin önerdiği çekitmeyi red
detti. Hiç olmazsa yeğenierini kurtarmak 
isteyen Lazaroviç ağır yaralı olarak Ye
niçeri Ağası Hasan Ağa ve Sadrazam A
li Paşa tarafından kurtarılan büyük oğul 
Süleyman Şah'ı savaş alanı dışına çıkar
dı. Yanında veliaht olduğu halde geçit
lerde bekleyen atlara binerek hızla An
kara'dan Karadeniz yönüne doğru kaç
maya başladılar. Yıldırım'a bağımlı olan 
Amasyalı emirler de öteki oğul Meh-

1 6  f'adişahtn kamutası altında bulunan, ulufe, bahşiş gibi değişik adlarla hazineden ödenek alan askeri örgüt. 

1 12 



Y I L D I R I M  B A Y E Z İ D  

med'i yanlarına alarak aşılması imkansız 
dağlık bölgelere girdiler. 
İki oğlunun kurtulduğunu gören Yıldırım 
Bayezid, çevresinde bedenleriyle doğal 
bir siper yapan on bin yeniçerinin ortasın
da zafer ya da ölüm için çarpışıyor.du. 
Şimdiye kadar bağlılığın bu kadar umut
suzca, ancak sarsılmaz bir inançla orta
ya çıktığı görülmem,iştir. Sultanın ruhu
nun derin liğinde mevcut kahramanlık, 
sanki çevresindeki genç askerlere geç
miş gibiydi.  
Pers Imparatoru Cyrus'un ölümünden 
sonra ortaya çıkan "On Binierin Çekili
şi" bile sultanlarının çevresinde intihar 
eden on bin yeniçerin in ululuğuna eri
şemez. 
Çarpıştığı tepeye artık akşam karanlığı 
basmaya başlamıştı. Yıldırım bir kayanın 
arkasına gizledikleri anna atlad ı. B i r  
avuç sİpahiyle birlikte yakındaki dağın 
karanlık ormaniarına doğru atını sürdü. 
Oğullarından dördü kaybolmuştu. Meh
med Amasya'ya, lsa Karaman'a, Süley
man Lazar ile Avrupa'ya kaçmıştı. Mus
tafa'ya ise ne olduğunu bilen yoktu. 
Geceleyin sultanın arkasından gelenler 
arasında sonuncu oğlu Musa, Ali Bey, 
Mustafa Bey ve Anadolu beylerbeyi 
olan Timurtaş Paşa vardı. 

Timur Yıldırım' a Konuk 
Gibi Davrandı 
Timur'un atlılan Yıldırım'ı çok yakından 
izliyor, hanlarını çok sevindirecek olan 
avı bütün becerileriyle yakalamaya ça
lışıyorlardı. Şafak sökmeye başlarken ha-

la arkasında Türkistan atlılarının nal 
seslerini duyaı:ı Bayezid ellerinden kur
tulmak için ş iddetli akan bir sel suyun
dan yüzerek geçmek istedi.  
Bu sırada, nalı düşmüş olan at tökezlen
di ve sultan yere düştü. Hemen kendi
sine yeni bir at verilirken, Cengiz Han'ın 
soyundan gelen Çağatay Hanı Mah
mud atlılarıyla yetişti. Yıldırım'ın çevre
sindekileri hemen saf bıraktı. 
Yıldırım Bayezid, yanında Timurtaş Pa
şa, oğlu Musa ve öteki beylerle birl ikte 
tutsak düştü. 
Ertesi gün hepsi birden Timur'un huzu
runa çıkardı. Artık önünde düşmanı 
kalmayan Timur, Osmanlı Türklerinde 
görüldüğü gibi, Doğu Türklerinde de gö
riilen bir neşeyle çadırın gölgesinde, oğ
lu ve Doğu Anadolu Hanı Şahruh ile sat
ranç oynuyordu. 
Timur, yenik düşenin karşısında hiçbir 
zaman mağrur olmadı ve saygıyı elden 
bırakmadı. 
Bunca tanınmış tarihçinin yanında ve ni
ce savaşlarda ineelip ululaşmış olan ya
şam düşüncesi sayesinde duygularına 
gem vurmayı öğrenmişti. 
Sultan Bayezid' in de aynı din, aynı ırk
la savaştığını bildiğinden neredeyse ka
zandığı zaferden özür dileyecek duruma 
geldi. Hemen bağlarını çıkarttırdı, çadı
rın önüne kendi yanına oturttu . Yumu
şak bir sesle Yıldırım'la konuşarak cesa
retin i  övdü, yenilgisinden dolayı üzün
tüsünü bildirdi. 
Kendi imparatorluğuna denk bir impar
atorluğu yıkmış olmaktan duyduğu ü
züntüyü dile getird i. Kendisine söz ve-
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rerek onuruna ve yaşamına dokunulma
yacağını bi ldirdi .  Hemen buyruklar 
vererek, kendi çadırının yanında Sul
tan Bayezid için üç çadır daha kurul
masını, kendisinin burada tutsak olarak 
değil, konuk olarak ağırlanacağını  du
yurdu. 
Böyle bir karşılanış beklemeyen Yıldı
rım çok duygulandı ve hala akıbetieri 
hakkında bir şey bilmediği dört oğlunu 
anımsayarak gözlerinden birkaç damla 
yaş süzüldü. 
Timur henüz atından inmemiş birlikle
rine buyruk vererek, derhal Yıldırım'ın 
oğullarını canlı olarak bulup babalarına 
getirmelerini istedi. Mustafa altmış bin 
Osmanlının cesedi arasında arandı, fakat 
bulunamadı. 
Öteki kardeşlerden Süleyman ve İsa çok
tan Toros eteklerine ulaşmıştı. Türkis
tan askerleri yakındaki bir dağda yarala
rını sarmakta olan Musa'yı ele geçirebil
diler. Musa'yı gören sultan, acılarını bir 
an olsun unuttu. 

Bayezid'i Kaçırma Planı 
Ankara Savaşı 'ndan kaçınayı başaran 
Yıldırım'ın iki oğlu, Timur'un babaları
na karşı gösterdiği iyi muameleden ce
saret aldı. Sultanın özgürlüğüne kavuş
masını sağlamak amacıyla babalanyla iliş
ki kurdular. 
Amaçlan Yıldırım'ın kaçmasını sağlamak
tı. Kaçış hazırlıklarını  yapabilmek üze
re derviş kılığına giren Mehmed, Türkis
tan ordusunun iyice yanına sokuldu. 
Anadolu ordusuyla Timur'a sığınan es
ki adamlarını buldurttu. 
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Onların yardımını sağladı. Sudara lağım 
açarak barut yerleştirmekte usta olan 
adamlar, yer altında sessizce çalışacak 
araçlara sahip bulunuyorlardı. Yıldırım 
her ne kadar çadırı içinde serbestçe ha
reket edebiliyorsa da, gece ve gündüz ha
reketlerini gözleyen nöbetçiler çevrede 
bekliyordu. Bu yüzden ancak yeraltın
dan kaçabilirdi. 
Mehmed Bey tarafından hazırlanan pla
na göre, adamları Bayezid'e en yakın ça
dırdan uzaklığı gözleriyle ölçerek bir ye
raltı tüneli kazacaklar, sultanın çadırına 
vardıklarında verecekleri işaretle Sultan 
da yanlarına alarak döneccklerdi .  Nöbet
çiler tutsak Yıldırım'ı ararken, Meh
med Bey'in sağladığı hızlı atiada Amas
ya'ya doğru kaçacaklardı. 

Yıldırım Kafese Kapatılıp 
Zincire Vuruldu 
Yıldırım ve hadımağası F iruz silahlarını 
kuşanmışlar, elbiselerini giymişler, ve
rilecek işareti bekliyorlardı. Ancak gece 
nöbetini değiştiren askerler toprağın 
altından gelen garip sesler duyunca he
men sultanın çadırına girdiler. 
Onu ayakta ve giyinik görünce kaçma
ya hazırlandığını anladılar. Göz kararı çı
kış noktalarını şaşıran lağımcılar ise üst
lerindeki gürültülerden nöbetçilerin işi 
fark ettiklerini sezdiler. Paniğe kapılıp, 
hemen ellerindeki kazmaları atarak ça
dırlarına çıktılar. Oradan da atiarına at
layarak kaçtılar. 
Konuksevediğini kötüye kullandığı için 
Yıldırım'a çok kızan Timur, kendisini 
huzuruna çağırarak ağır sözler söyledi ve 
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Ankara Sa vaşı. 
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efendisinin kaçmasına yardım etti d iye 
Firuz Bey' i idam ettirdi. Bundan böyle 
Bayezid gündüzleri çadırında aynı say
gıyla karşılanırken, geceleri kafese kapa
tılıp zincire vuruldu. 
Yıldırım'ın Niğbolu Savaşı 'nda hayatını 
bağışladığı ve Ankara Savaşı'na kadar ge
len, sonra Şahruh'un gözde kölesi olan 
Bavyeralı Sch ildberger böyle bir kafes
ten söz etmektedir. Başka tarihçilere gö
re Timur'un arkasında atıyla seyahat 
eden Yıldırım Bayezid, çevredekilerin 
meraklı bakışlarından utandığı için, çev
resi perdeli kafesi kendisinin istediğini 
yazmaktadır. 
İranlı tarihçiler de Bizanslı tarihçilerio Ti
mur'un atına binrnek için Yıldırım'ın sır
tına bastığı söylentisini kesinlikle yalan
layarak, olayları daha değişik biçimde an
latırlar. 

ttSemerkant'a Gelip 
GörmeDi istiyorum" 
Tutsağını memnun etmek isteyen Ti
mur, Yıldırım'ın çok sevdiği eşlerinin gel
mesine izin vermişti. Lazar'ın kız karde-
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şi Sırp prensesi Timur'un karargahına ka
dar gelmiş ve kocasını yenen kişi tarafın
dan ağırlanmıştı. 
Bir gün Timur ile Bayezid arasında şöy
le bir konuşma geçti: 
"Oğulların benim aleyhime Anadolu 
ve Rumeli 'yi ayaklandırıyorlar. Eğer 
sana özgürlüğünü geri verirsem seni 
tekrar hükümdar olarak tanırlar mı aca
ba?" 
"Benim zincirlerimi kır, onlara tekrar gö
revlerini öğretirim." 
"Cesaret Sultanım, seni Semerkant'a gö
türerek imparatorluğumu ve başkentimi 
göstermek istiyorum. Ondan sonra buy
ruğuna bir ordu vererek, özgürlüğünü ia
de edeceğim."  
Ancak oğulları Süleyman ile Mehmed'in 
imparatorluğu parçalanmaya götüren 
eylemlerini duyan Yıldırım Bayezid bü
yük bir üzüntüye kapıldı. Bir savaşla fe
ci yara alan imparatorluk, sultanın göz
yaşları gibi akıp gidiyordu. Olayları da
ha iyi anlamak için Ankara Savaşı'nı iz
leyen günlere, galiplerin adımlarını ve 
mağlupların felaketini belirleyen olay
lara dönelim. 



•• •• 

6. BOLUM 

Muhammed Şah Bursa'yı 
Ateşe Verdi 
Yıldırım Bayezid altı bin yeniçerinin ce
sedi üzerinde ölüm kalım savaşı verdi
ği sıralarda, oğullarının Timur'un eline 
düşmemesi için kaçmalarını istemişti. 
Büyük oğlu Süleyman yan ında fedakar 
birkaç komutan ve sadrazam ile Anka
ra-Yenişehir arasında yer alan geçit ver
mez dağları zorlukla aştıktan sonra, Bur
sa'ya babasının yenilgi haberiyle birlik
te geldi. 
Ancak Timur'un sevgil i  toru nu Mu
hammed Şah 'ın Süleyman'ın babası
nın sarayından bir şey almasına fırsat ver
meden gelmesi işleri bozmuştu .  Süley
man Bey, başkente henüz vardığında 
M u hammed Şah ' ı n  otuz b i n  at l ıs
ı Ankara-Bursa arasını sürekli dörtnala gi
derek beş günde almış ve kente bir sel 
gibi girmişti. Hemen d inlenmiş bir ata 
atiayan Süleyman, Bursa ile Çanakkale 
arasındaki ovayı son hızla geçmiş ve kı
yıda sağlanan bir balıkçı teknesiyle ken
disini Avrupa kıyısına zor atmıştı. Mu-

hammed Şah'ın atlıları hiç savaşmadan 
genç imparatorluğun başkentini ele ge
çirmiş ve kenti yağmalamıştı. 
Timur'un torun u, Bursa hareminde ele 
geçirdiği kadınların ve kızların ırzlarına 
asla dokunmamış, onları dedesine gön
dererek geleceklerini belirmesini  iste
miştir. Ayrıca Bursa'da tutuklu olan Ka
raman beyleri de özgürlüklerine kavuş
tu. Artık Timur'un öcünü almak isteyen 
Muhammed Şah aynı zamanda yendik
leri imparatorluğu yeryüzünden silmek 
için kenti ateşe vermişti. Kentin ateşinin 
İstanbul, Çanakkale gibi çevre kentler
den görüldüğü söylenir. 
Ancak Bursa halkının canına dokunul
mamıştır. Özellikle Osmanlı başkentinin 
ışığı sayılan Şeyh Bukara, büyük bilgin 
Şemseddin ve din bilgini Cezeri, Ti
mur'un çadırını kurduğu Kütahya'ya 
getirilmiş ve kendisinden Semerkant'a 
gelmeleri için büyük iltifatlar görmüşler
dir.  
Sultan Bayezid'in kız kardeşiyle evli olan 
Şeyh Bukara kayınbiraderini kötü tali
h iyle başbaşa bırakmak istememiş, bu-
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na karşılık bir ai le bağı olmayan Ceze
ri, Timur'un peşinden giderek Türkis
tan'ın başkentine yerleşmiştir. Bir zaman 
sonra Timur onu Semerkant'a başkadı 
yapmıştır. Böylece Cezeri, Doğu Türk 
imparatorluğunun yasa yapıcısı olmak 
onuruna erişmiştir. 

Timur'un Kanı, Osman 
Bey'in Kanıyla Karıştı 
Timur ve torun u tarafından Yıldırım 'ın 
oğlu Sü leyman' ı  ve öteki şehzadeleri 
aramaya çıkan Türkistan birlikleri İ z
nik ve hatta Avrupa kıyılarına kadar 
i lerlemişlerd ir. Sağda solda kalan Os
manlı birlikleri Timur'un askerler inin 
izlemelerinden ancak Trakya ve Küçük 
Asya dağlarına sığınınakla kurtulmuş
lardır.  Timur'un torun larından Mu
hammed Mirza Yıldırım'ın büyük kızıy
la evlendi .  
Törende Yıldırım Bayezid ve Timur da 
hazır bulundu.  Bu  evleome ile Ti
mur'un kanı Osman Bey' in  kanıyla ka
rışıyordu. Timur, özellikle Sırp Kralı La
zar'ın kızı ve Sultan Bayezid ' in en göz
de karısına çok saygı gösterdi.  Şimdiye 
kadar Osmanlı hareminde Hıristiyanlı
ğı bırakmamış olan imparatoriçe, Kütah
ya 'da Müslüman oldu. 

Timur'un Gazabı 
Timurtaş'ın Başına Patladı 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya'daki 
topraklarını fetheden Timur'un bütün 
komutanları, oğulları ve torunları Kütah
ya Ovası'nda buluştular. 
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Büyük hanın seferleri için büyük eğlen
celer düzenlendi. Timur eski hizmetle
rini dikkate almadan Kuran ve vicdan
Iara aykırı davranarak, zafere gölge dü
şürmüş olan komutanlarından bazıları
nı insafsızca idam ettirdi. Ordusunun ta
mamına verilen bir şölen düzenletti. 
Yıldırım Bayezid de hanın yanında onur 
konuğu olarak yemeğe katıld ı. Her ül
keden değişik elb iseler içinde köleler 
Timur'un ordusuna şarkılar söylediler ve 
dans ettiler. Şiraz ve Kıbrıs şarabı su gi
bi aktı. Bu içkinin içilmesini kes inlik
le yasaklayan İslamiyet'in hükümleri, şa
rabın verdiği cesaret, kuvvet ve neşenin 
yanında geçerli l iğini yit irmişti .  lran 
Doğu Türklerine, Yunanistan ise Os
manlı Türklerine şarabın zevkini tattır
mıştı. 
Timur, Mısır ve lstanbul'a elçiler gön
dererek, Memlı1k sultanının sikkeler 
üzerine kendi tuğrasını basmasını ve Bi
zanslıların her yıl Osmanlılara öded iği 
vergiyi kendisine göndermelerini istedi. 
İyi tahkim edilmiş Güzelcehisar'a yer
leşmiş olan Süleyman Çelebi 'ye elçi 
gönderildi .  
Timur kendisini, babası Yıldırım'a üstün 
gelmiş biri olarak değil, babasının koru
yucusu olarak kabul edilmesini  istedi. 
Süleyman Çelebi kendi elçisi Ramazan 
aracılığıyla Timur'a yüklü bir armağan 
gönderdi. 
Timur ise Ramazan'a şu mesaj ın iletil
mesini buyurdu.  
"Git efendine söyle, geçmişi hafızamdan 
tamamen sildim. Kendisi gelsin, dostlu
ğuma ve barışma istediğime tanık olsun." 
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Timur yalnız mağrur duruşu ve Kapa
dokya ile Karaman'ı içine alan m ülkü yü
zünden Timurtaş Paşa'ya karşı amansız 
davrandı: 
"Ne düşünerek bu kadar servete sahip 
oldu n?  Hazineni hükümdarıo için har
cayarak, benim hiddetimden toprakları
nızı koruyabilirdiniz. Servet sahibi olan 
komutanlar ve vezirler imparatorlukla
rın çökmesine neden olurlar." 
Timur'un bu sert itharnı karşısında Ti
murtaş kendini şöyle savundu: 
"Benim hükümdanın yeni peydah olmuş 
bir hükümdar değildir. Yeni ortaya çıkan 
hükümdarlar gibi, hiçbir şeye sahip ol
mayanlardan değildir. Ordularının geçi
mini sağlamak için komutanlarının ve ve
zirlerinin altınına ihtiyacı yoktur." 
Timur, Timurtaş'ın konuşmasını hiddet
le bağırarak kesti: 
"Küstah! Bu yaptığın hakareti sen ve ai
len tutsaklık ve yoksullukla ödeyeceksin." 
Böylece Timurtaş ve oğulları tutsak düş
tü ve bütün servetleri ellerinden alına
rak dağıtıldı. 
Timurtaş görkemli zenginlikten bir an
da derviş yoksulluğuyla karşı karşıya kal
dı.  Fakat kader bu Osmanlı kahramanı 
için son sözünü henüz söylememişti. Ti
mur, bu adamı daha da çok ezmek iste
miyordu. Çünkü Timurtaş Hıristiyanlı
ğın başına birtakım felaket getirmişti. 

Timur, İki Görüş Arasında 
Hocalıyor 
Timur, oğulları tarafından Akdeniz'e ka
dar fethedilen bu yeni İmparatorluğu zi-

yaret etmek ya da Semerkant'a dönme 
konusunda bir türlü karar veremiyordu.  
Nihayet seferini uzatmaya ve İzmir Kör
fezi 'ne kadar olan yerleri ziyaret etmeye 
karar verdi. Siyasal bakımdan, Sultan Ba
yezid' i  serbest bırakmaya ya da tutsak 
olarak alıkoymaya da karar veremiyordu. 
Bir yandan Yıldırım'ın cesur ve kahraman 
karakteri, böyle bir başın Osmanlı Impa
ratorluğu'na hükmetmesi bakımından 
kendisini kuşkulandırıyor, öte yandan Yıl
dırım'ın üç oğlunun taht kavgalarına 
girmesi imparatorluğu zayıf düşürüyor
du. Bu da, İslamiyetİn Avrupa'dan silin
mesi sonucunu doğurabilirdi .  
Irkının Batı'da kurduğu bu imparatorlu
ğun erken çökmesini önlemek için, Sü
leyman Çelebi 'ye elçiler göndererek 
kendisini Avrupa topraklarında egemen 
olarak kabul ettiğini bildirdi. Asya top
rakları ise, özgürlüğünü ve tahtını iade 
ettiği takdirde, ya Yıldırım Bayezid'e ya 
da üç oğlundan birine kalacaktı. 

Türkler, Hıristiyanlara 
Uygarca Davrandı 
Timur, Semerkant'a dönmek ile Anado
lu'da kalıp bir iki fütuhatta bulunmak 
arasında kararsız kalırken, hem dinsel, 
hem de siyasal yönü olan bir soru n, bir
den onu yeni kıyılara, yeni ü lkelere 
götürdü. 
Bilindiği gibi,  Haçlı Seferleri sırasında 
Doğu'da pek çok yerde, özellikle Kudüs, 
Teberiyye, Şam, Antakya, Pelopones, 
Kıbrıs ve Yunan adalarında iğreti krallık
lar ve feodal prenslikler kurulmuştu. Ha
lifeler ile yapılan savaşların ganimeti ola-
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rak kurulan bu krallık ve prenslikler za
manla, sultanlar, emirler, Arap komutan
lar, Mısırlılar ve Türkler tarafından or
tadan kaldırılmıştı. 
Hıristiyan Avrupa'nın Doğu'ya doğru 
olan akışı, kısır savaşlarda akan kanlar
la önce cesaretini yitirmiş, sonra tama
men durmuştur. 
Küçük Asya'da bir yüzyıldan daha az za
manda ilerleyen ve sağlam bir biçimde 
yerleşen Türkler, bu ü lkelerde lslami
yetin aşılmaz kalesi durumuna gelmiş. 
Haçlı orduları tarafından, yolundan çık
mış mezhep iddiasıyla toprakları işgal 
edilen, kentleri kuşatılan, başkenti yağ
malanan ve eyaJetleri parçalanan Bi
zans İmparatorluğu, yalnız isim olarak da 
olsa Boğaziçi 'ne sıkışmış kalmış tek Hı
ristiyan kalesiydi. 
Tarihin, her zaman kaydettiği gibi, Türk
ler, kendi dinlerinde ve politikalarında var 
olan bir hoşgörüyle işgal ettikleri İran, 
Lübnan, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaris
tan, Yunan adaları, Anadolu ve Trakya'da 
yaşayan Hıristiyan toplumunun ibadetle
rine, din adamlarına ve tapınakianna do
kunmamışlardır. Yalnızca, bazı görkemli 
kiliseleri, kendi dinlerinin zaferini belirt
mek ve gelecek nesillere bu zaferi anım
satmak üzere camiye çevirmişledir. 

Hıristiyan Nüfus , Daima 
Daha Çoktu 
Siyasal yönetim ve si lah taşıma hakları 
hariç tutulursa, Müslümanlar ile Hıris
tiyanlar arasında, fatih millet ile fethe
d ilen millet unvanından başka bir ayrı
lık yoktu. 
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Müslüman Türklerin egemenlikleri al
tına geçen Hıristiyan topluma tanıdık
ları uygarca ve dinsel hoşgörünün kesin 
kanıtları, bu yerlerdeki yaşamın kendi
sidir. Bağdat ve Şam'dan Tuna'ya kadar, 
Karadeniz'in bir ucundan Adriyatik De
nizi'nin kıyılarına kadar her yer, İran, Su
riye, Güney ve Orta Anadolu, Trakya, 
Bulgaristan, Sırbistan, Pelopones ve Ar
navutluk Hıristiyan köy, kasaba ve kent
leriyle doludur. 
Bazı Avrupalı tarihçilerio iddia ettiği gi
bi, buralarda yaşayan Hıristiyan halka 
hiçbir zaman "ya ölüm, ya İslamiyet" di-

, ye gaddar bir öneri yapılmamıştır. Yalnız 
siyasal bakımdan bağımlı olan bu kent, 
kasaba ve köy halkları, inançlarında ve 
ibadetlerinde daima serbest kalmışlardır. 
Bizf!OS egemenliğinde olduğu gibi çalış
mışlar, ticaret yapmışlar, denize açılmış
lar ve çoğalmışlardır. Bu konuda verile
cek en güzel örnek, o zamanlar olduğu 
gibi şimdi de Hıristiyanların Türkleri sa
yıca geçmeleridir. Osmanlı egemenliği 
başladığından beri, Batılı Hıristiyanlar, 
d in değiştirme ya da ölüm arasında ka
lan din kardeşlerini kurtarmak bahane
siyle, Doğu'ya çağırılmamışlardır. Zaten 
o sıralar, kendi iç savaşlarına, çıkarları
na ve ihtiraslarına dalmış olan Avrupa, 
son peygambere inananlara karşı sonu 
belli  olmayan savaşlara girişecek gücü 
kendinde bulamazdı.  
Bir de şu gerçek var: Avrupa gözü önün
de, Sırpların, Macarların, Bulgarların 
krallarını, B izans'ın imparatorlarını, Ve
nedik ve Ceneviz cumhuriyetierin i, Mo
ra düklerini ve prenslerini, durmadan Hı
ristiyanların celladı diye tanırılan Türk-
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ler le barış anlaşmaları yaptıklarını görü
yordtı. Ayrıca Osmanlılar asker, donan
ma ve vergi verdiklerin i  de biliyordu. 
Batıqa Hıristiyanlar özelikle abartılmış 
olayları yalanlayan Doğu'daki limanların, 
el sanatlarının ve ticaretin varlığından ha
berdardı. Birbirleriyle kaynaşmış ırkların, 
iç içe toprakların, geleneklerin, politika
nın ve dinlerin bulunması, Akdeniz'de 
Venedikliler, Cenevizliler, Sicilyalılar, Yu
nanlar ve Türkler arasında dostluğa da
yalı i l işkilerin gelişmesini sağlamıştı. 
Uzun zaman egemen olan karşılıklı düş
manlık duygusu yavaş yavaş kaybolma
ya başlamıştı. Papalık bile sultanlarla gö

. 
rüşmeler yapıyordu. 

Rodos ve Malta Şövalyeleri 
Haçlı düşüncesi artık saray larda, halk ara
sında ve hatta Roma Kilisesi'nde bile 
unutulmak üzereydi. Ancak, bu çağdı
şı düşünce bir örgüt içinde yaşıyordu. 
Haçlı düşüncesini  yaşatan örgüt kilise 
mensuplarından, soylulardan ve asker
lerden oluşuyordu. 
Bu örgütün bir benzeri eski çağlarda gö
rülmediği gibi, günümüzde de devamı 
bulunmuyordu. Avrupa'nın her yanından 
ve her milletten insanlar toplanıyordu. 

Bunların arasındaki milli  farlılıklar, Hı
ristiyanlık uğruna silah zoruyla eritiliyor
du. Örgütün lideri askerlerden oluşan bir 
kurul içinden seçiliyordu ve ömür boyu 
görev yapıyordu.  Örgüt deniz ortasında 
bir adayı ya da bir limanı işgal ediyordu. 
Avrupa ü lkelerinden yardım toplama 
amacıyla şubeler açıyordu. Haçlı düşün
cesini yaşatan bu örgütün tek hedefi Hı
ristiyan olmayan herkesi, her toplumu 
acımasızca ezmekti. 
Şimdi soruyorum: O yıllarda Osmanlılar 
buna benzer bir örgüt kursalardı, bütün 
Hıristiyanlık dünyası ne duruma düşerdi? 
Hem kahraman hem de barbar olan bu 
örgüte Kudüslü Saint Jean Tarikatı1 
denirdi. Halk arasında tanınan adı Rodos 
ve Malta şövalyeleri idi .  Kudüslü Saint 
Jean şövalyelerinin askeri ve dinsel ta
rikatı, Haçlı Seferleri'nden sonra yaşayan 
tek şövalye örgütü olmuştu . 
O zamanlar Avrupa asilleri üçlü bir ruh 
yaşatıyordu: İnanç, savaş ve serüven. Şö
valye d iye adlandırılanlar işte bu üç 
zihniyetten güç alıyorlardı .  Körü körü
ne d ine bağlı bir yürek, savaşçı bir bi
kk ve aşırı hayal bir görüş, kusursuz Hı
ristiyan şövalyesini meydana getiriyor
du.  Avrupa henüz gençti, Hıristiyanlığa 
daha yeni  geçmişti. 

1 Bu konuda ansiklopedik bilgi vermeyi uygun bulduk. Xl .  yüzyılın ortasında, Kudüs'te Amafili tacirler tarafından Hı
ristiyan hacıları için, Aziz Şahyae'ya (Sa int Jean) adanmış, bir düşkünlerevi (S aint Jean Hospitalier) kuruldu. 1 099 yı
lında evin 1 .  Haçlı Orduları Komutanı Godofroi de Bouillon tarafından bolca bir gelirle destekfenmiş olan yöneticisi 
Gerard, düşkünlerevinin işlerini yürütmekte olan Benediktinlerin yerine Saint Jean (Aziz Yahya) Tarikat Keşişleri (ya 
da Kudüs Saint Jean Düşkünlerevi Keşişleri) adıyla kurduğu yeni bir tarikatın üyelerini getirdi. Bu tarikatın 1 1 1 3  yılın
da Papa ll. Pascalis tarafından onaylanmış olan tüzüğü, daha sonraları hastalarla ilgilenen birçok tarikat için örnek 
oldu. 1 1 1 3 yılında tarikatın bünyesine, H ıristiyanların Müslümanlara karşı korunmalarını sağlamak amacıyla askeri 
bir hizmet bölümü eklendi. 1 1 87 yılında Hıttın Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün düşmesi üzerine tarikat üyeleri önce Ak
ka'ya, ardından ( 1 2 9 1 )  Kıbrıs'a, bir süre sonra Si l ifke ve Karaman'a, ondan sonra da Rodos'a yerleştiler ( 1 300). Ro
dos'ta, tarikatı daha da genişleten şövalyeler, Mısır MemlıJk Sultanlığı ve Anadolu'daki Türk beylikleriyle sürekli 
mücadelelere giriştiler. Mücadeleler Osmanlı imparatorluğu'yla da sürdü. 
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Kendi içgüdülerini koruyordu. Unutarna
dığı barbarlığı onu yeni  ü lkelere, bilin
meyen adalara, masal diyariarı na götür
mek istiyordu. Bütün  bu içgüdülerin so
nucunda, iyi ve kötü yönleriyle şövalye
lik gelişmişti. Hükümdarlar din savaşla
rından bıkınca; d in, şövalyeleri bulmuş, 
onları kendisi için militan durumuna ge
tirmişti. Tanrı hükümdarları, pa pa da ko
ruyucuları olmuştur. 

SaintJean Tarikatının 
Doğuşu 
Kudüs 'de Hıristiyan konukevler inin 
kurulması miladın i lk yıllarına kadar 
uzanır. Kutsal yerlere yüzyıllar boyu 
egemen olan halifeler ve Fatimiler Hı
ristiyan hacıların lsa'nın mezarını ziya
ret etmelerine izin vermişlerdi r. 
IX. yüzyılda, çağdışı Charlemagne ile bu 
konuda bir anlaşma yapmak isteyen 
Harun Reşid, kendisine kutsal mezarın 
ve kilisenin anahtarlarını  yollamıştır. 
Daha sonra gelen halifelerden biri Hıris
tiyan düşkünlerini dağıtmış, rahipleri Ku
düs'ten kovmuştur. Arnaifıli İtalyan ge
miciler ve tüccarlar; kovulan rahipleri 
toplamış ve tekrar Kudüs 'e yerleşmele
ri için arabuluculuk yapmıştı. 
Bütün Filistin bölgesinin deniz ticareti
ni ellerinde tuttukları için kolayca iste
d ikleri ayrıcalığa sahip olmuşlardı. Yıkı
lan düşkünlerevinin yerine, biri erkek
ler, diğeri kadınlar için iki düşkünlere
vi yapmışlardı. İşte bu iki düşkünlerevi
ni yöneten rahiplerin mensup oldukla
rı Tarikata Saint Jean B aptiste için ya-

2 Burada adı geçen Türkler, Osmanlı Türkleri değildir. 
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pılan kiliseye izafeten, Sai nt Jean Tari
katı adı verilmiştir. Arnaifıli tüccarların, 
Hıristiyanlara sağladıkları güvenlik pek 
uzun sürmedi.  Bölgeyi işgale başlayan 
Türkler2• Hıristiyanları Kudüs'ten ko
varak düşkünlerevinin ikisini de yerle bir 
ettiler. Türklerin ellerinden kaçan Hı
ristiyanlar Avrupa'ya geldiklerinde, gör
dükleri zulümü anlatarak I. Haçlı Sefe
ri'nin yapılmasını sağladılar. 

Amaç Saptırıldı 
O zamanlar, Haçlı ordusunu beklerneye 
sabır göstermeyen Gerard de Martigues 
adında bir Fransız, Suriye kıyılarına çıka
rak çok az sayıda Hıristiyan'la Türklere 
karşı savaşa başladı. Ancak Türkler kısa 
zamanda bu ayaklanmayı bastırdı. Gerard 
tutsak edilerek Kudüs'e hapsedildi. 
Fakat Kudüs yeniden Hıristiyanların 
eline geçtiği zaman özgürlüğüne ka
vuştu. Önce yaralıların tedavi gördüğü bir 
hastane kurdu. Daha sonra, Avrupa'dan 
gelen yardımlarla Sen Jan kilisesini yap
tıran Gerard' ın tarikatı çok zenginleşti. 
Bu arada tanınmış şövalyeler de ·tarika
ta girmeye başlayınca, tarikatın da ama
cı değişmeye başladı. 
Gerard ' ın ölümü nden sonra tarikat baş
kanlığına Büyük Üstat seçilen Raimond 
Du puy, tarikat ın  hedefler i  a rasına 
"lnançsızlarla Savaş" amacını  da ekledi. 
Türkler ve Araplara sınırdaş olan Kudüs 
Hıristiyanlarının kend ilerini korumak 
için bir milis örgütüne ihtiyaçları vardı. 
Yeni kurulan tarikat bu görevi üzerine al
dı ve bir örgüt kurdu. 
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Örgüt genellikle üç bölümden oluşu
yordu: 
Savaşçılar, rahipler ve hastaneyi işleten
ler. Ancak savaşın gerekleri özveri ve al
çakgönüllülük gibi erdemleri ortadan 
kaldırd ı .  Zamanla örgütü n  yönetimi 
soyluların el ine geçti. 
Örgütün üçüncü bölümünde yer alan 
hastaneyi işletenler, "yardımcı kardeş
ler" adı altında savaşlarda görev almaya 
başladılar. 
Bunlar, savaş sırasında şövalyelerin arka
sından gid iyor ve çarpışmalarda yarala
nanları tedavi ediyorlardı. Gerek Müs
lümanlara, gerekse Ortodoksiara karşı 
Hıristiyanlık adına yapılan savaşlara ka
tılan Saint Jean Şövalyeleri pa pa tarafın
dan da kutsandı. 
Bu onur onları tam anlamıyla kendi ba
şına buyruk bir örgüt durumuna getirdi. 
Artık Kudüs'ün savunması gibi işler 
onların ihtiraslarına yetmiyordu .  Daha 
büyük fetihler yapabilmek amacıyla, 
Rodos ve Malta adalarını ellerine geçir
diler. 
Sonunda 1 370'li yıllara doğru Papa XI. 
Gregorius, Büyük Üstat Robert de Jui
lac'a İzmir'i  işgal etmesi için emir ver
di. Ancak Büyük Üstat çevresi tamamen 
Türklerle çevril i  bir yerin Hıristiyanlar 
tarafından işgalinin ne gibi sonuçlar do
ğurabileceğini kestird iğİnden bu sefere 
karşı çıktı. Papa ise kendisini afaroz ede
ceğini bild irince, savaş gemilerine bin
dirilmiş Rodos askerleri İzmir Körfezi'ne 
girdiler. Çok kanlı geçen bir savaştan 
sonra kentin kalesine şövalyelerin bay
rağı çekildi .  İ şte İslam toprağında orta
ya çıkan bu· Hıristiyan çıban başını  ez-

rnek üzere, Timur Kütahya'dan hareket 
ediyordu. 

İzmir'in Güzelliği 
Timur'un İhtirasını 
Kamçılıyordu 
Timur, Küçük Asya'yı bu Hıristiyan 
örgütün baskısından kurtarmak, Ege 
Denizi 'ni  ellerinden almak ve Saint Je
an Şövalyeleri'nin zindanlarında çürüyen 
sayısız Müslüman tutsağı özgürlükleri
ne kavuşturmak istiyordu. 
Müslüman hükümdarlar arasında, İsia
rniyete bu büyük hizmeti yapacak tek 
güçlü hükümdardı. Yapacağı sefer, öte
ki seferlerin tacı olacaktı. Hint Okyanu
su kıyılarından gelen bu fatih için bir Av
rupa gölü olan Akdeniz' e u laşmak son
suz bir onurdu. Ordusunu Kütahya'da 
toplayarak ağır ağır İzmir üzerine yürü
meye başladı.  
Akdeniz kıyılarına yaklaştıkça Batı Ana
dolu yaylaları, Akdeniz bitkileri, şirin ka
sahaları, yeryüzünden silinmiş impara
torlukların kalıntıları Timur'un gözleri 
önüne serilİyor ve ona büyük bir zevk ve
riyordu.  Üç yüz bin Türkistan askerinin 
başında bereketli Manisa Ovası'na ulaş
tı. Ordusuyla b irlikte Anadolu 'nun bu 
cennet köşesinde birkaç gün d inlendi. 
Daha sonra çevresindeki dağların doğu 
eteklerinden dolaştı. Gölge veren tepe
leri, serinleten ormanları aştı. Şelalesi, gö
lü ve çam ağacı reçinesi kokan haliyle İs
viçre kentlerine benzeyen Tire kentinin 
boğazlarından geçti. Yarısı Hır istiyan 
olan Tire, Doğu Türk ordusu önünde di
renmeden teslim oldu. 
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Muhammed Şah yönetimindeki öteki 
Türkistan ordusu da, Manisa Vadisi 'n
den geçerek İzmir havzasına yayılmaya 
başlamıştı. Ordusunun d iğer yarısını 
alan Timur, aynı anda İzmir kentinin te
pelerinde gözüktü. Keşmir Vadisi 'nden 
beri h içbir manzara kendisini  bu kadar 
etkilememişti. Keşmir Ovası Hint dağ
ları ortasında yeşillikler ve göllerle kap
lı bir vaha iken, İzmir'in çevresini deniz, 
dağlar ve ovalar sarıyordu. Bütün bir çev
re, insanoğlunun elinden çıkmış olağa
nüstü güzellikte yapıtlada dolup taşıyor
du. Bu harika görünüm Timur'un iştiha
nı kabartıyordu . 

Timur'un Saldırısını 
Geciktiren Görünüm 
Eski İyonya3 kenti, ikliminin yumu
şaklığı, toprağının bereketi, kadınlarının 
güzelliği, halkının sanat ve edebiyata 
olan yatkınlığıyla tanınmıştır. E teğinde 
kurulduğu dağ, daima berrak mavi olan 
gökyüzünde doğal mazgallar oluşturur gi
bid ir. Hafif eğimli tepelere doğru çıkıl
cl ıkça sıklaşan karaçamlar, kale çitlerini 
andırır. 
İzmir' in iki ucunda denize bakan kale
leri vardı. Körfez'de şövalyelerinin ve Hı
ristiyan ülkelerinin gemileri demirleşmiş
ti. Hem ticaret, hem de ordu merkezi 
olan kalabalık ve geniş kent, denizden 
tepelere kadar yayılmıştı. 
Sağda ve solda ormanlada örtülü tepe
lerden bakıtdığı zaman bin bir kıvrımla 
körfeze giren deniz, bir gölü andırırdı. 
Masmavi deniz ise, daha uzaklara doğ-

3 Ege Denizi kıyısında Milet ile Foça arasındaki bölge. 
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ru sonsuztaşıyor ve ufukta gökyüzüyle 
birleşiyordu. 
İzmir Körfezi'nin çok açıklarında, ufkun 
maviliğinde bir leke gibi duran M id illi 
Adası 'nın silueti seçile biliyordu. Her 
iki yaka arasında dolaşan yüzlerce yel
kenli, hem balık, hem tahıl taşıyarak bü
yük kentin yiyecek sorununu büyük öl
çüde çözümlüyordu. 
İşte Timur'un sabırsızlığını değil, ama 
saldırısını geciktirmesine neden olan 
görünüm böyleydi. 

Üç Değişik Renkteki 
Bayrakların Anlamı 
Timur, Kuran'daki hükümlere uyarak, 
düşmana savaştan önce teslim olma ve 
barış önerirdi. İşte bu yöntem gereği Ti
mur'un çadırının üzerinde birinci gün bo
yunca, görüşme isteme anlamında beyaz 
bayrak; ikinci gün, savaş ilanı anlamın
da kırmızı bayrak; üçüncü gün de, yağ
ma ve ölüm anlamında kara bayrak dal
galandı. 
Bu üç günlük süre içinde M uhammed 
Şah, Doğu Türk ordusunun öteki yarı
sıyla Manisa boğazlarını aşmış, İzmirli
lerio sayfiye yeri olan Bumabah Ovası'
na yayılmıştı. 
Silahları çelikten dereler gibi parıldaya
rak tepelerden Körfez'e akan bu insan 
seli karşısında kaygıtanan şövalyeler, 
yine de kararsızlık göstermediler. Surla
rın yüksekliğine, hendekierin derinliği
ne ve Hıristiyanlığın düşmaniarına kar
şı, kendilerine zafer verecek olan Tan-
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rı'ya güvenleri tamdı. Timur'un istekle
rine boyun eğmediler. 
Sicilya, İ talya ve İspanya'dan gelen bir 
sürü donanma Ege adaları çevresinde do
laşıyor, Körfez' e girmek için rüzgarın yön 
değiştirmesini bekliyordu. 
Böylece yardım göreceklerinden ya da 
kaçacak yer bulacaklarından eminlerdi. 

Hıristiyanların Kelleleri 
Toplar la Gemilere Atıldı 
Üçüncü gün akşamüstü bütün saflarda 
işitilen savaş çığlığıyla harekete geçen 
Doğu Türk ordusu bir anda İzmir'in yü
zünü karartı. Timur, S ivas ve Bağdat'ta 
olduğu gibi binlerce lağımcıyı surları ha
vaya uçurmak üzere görevlendirmişti. 
Çevredeki ormanlardan toplanan ağaç
lar dallarıyla birlikte hendekiere atılıyor, 
uzaktan yollanan Rum ateşiyle tutuştu
ruluyordu. 
Bir anda kentin surlarını çeviren ateş ve 
duman, gediklerde duran şövalyelerin ya 
dumandan boğulmasına, ya da çekilme
sine neden oluyordu. Büyük tekerlekler
le hareket eden kulelere bindirilmiş 
askerler, surlara yaklaşıyor ve ateşin 
üzerinden kalenin içine dalıyorlardı.  
Hıristiyanlar artık sokak başlarına aceley
le kurulmuş barikatlarda savaşmaya baş
lamışlardı. Yangın kaleden ilerleyerek 
bütün kenti sarmaya başlamıştı. Şöval
yelerin ellerinde bir tek karşı yaka kal
mıştı. Lİmanın ağzında birçok gemi 
rüzgara karşı ilerlemeye çalışarak, Kör
fez' e girmeye çalışıyordu.  
Atından inmiş olan Timur elinde kılıcı 
ve gürzüyle savaşa katılmıştı. Düşman-

larının el inden kaçmasına tahammül 
edemiyordu. İki yüz bin okçunun emrin
de on bin kişilik mancınıkçı birliği, tima
nın ağzını Hıristiyan gemilerinin girişi
ne engel olacak biçimde kapatmak üze
re ilerlemeye başladı.  
Dağlardan koparılan büyük kaya parça
ları Körfez'in ağzına doldurulmaya baş
landı. Lİmanın girişini değiştiren ve 
büyük bir dalgakıran haline gelen bu en
gelin izlerine zamanımızda da rastlan
maktadır. Gemiler bütün çabalarnalara 
rağmen limana giremedi. 
Böylece şövalyelerin ve Hıristiyanların 
son kurtuluş umudu da uçup girmişti. 
Timur deniz kıyısında yer alan kalele
re girmek istiyordu. Deniz üzerine çakı
lan kazıklar üzerine oturtutmuş köprü
lere sürekli toprak taşıyordu. Bir süre 
sonra köprüterin hizasına erişi l ince, bü
yük bir kalabalık kalelere üşüştü. 
Şövalyeler hem savaş tekniğine, hem de 
bu dehşetli kalabalığa yenik düştüler. Ar
kadaşlarının kale lerde yok olduğunu 
gören öteki şövalyeler ve Büyük Üstat, 
ellerinde kılıçlarıyla, kendilerine kan ve 
ateş içinde bir yol açarak, çevre dağlara 
kaçtı. Tepeleri aşarak tekrar denize 
ulaştıklarında, kendilerini bekleyen ge
milere binerek Anadolu topraklarından 
sonsuza kadar uzaklaştılar. 
Şövalyelerin arkasından gelen kadın, 
çocuk ve ihtiyarlar, gemilerin iplerine, 
demirlerine asılıyor kendilerinin de kur
tarılması için yalvarıyorlardı .  Ancak çok 
dolu olan gemiler batına tehlikesi geçi
rince bu zavallı insanlar şövalyeler tara
fından ölüme terk edildi. 
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Körfez çevresinde dolaşarak Hıristiyan
ları cesaretlendirmeye çalışan bu gemiler
den kurtulmak isteyen Timur, idam edi
len askerlerin kellelerini İzmir limanı top
Ianna daldurarak üzerlerine ateşledi. 
Bir anda denizi kaplayan başlardan deh
şete kapılan Hıristiyan denizciler, yelken 
açarak, hemen İzmir Körfezi'nden uzak
laştılar ve d indaşlarını, hiç acımadan 
Timur'un d inrnek bilmez öç duygu
suyla baş başa bıraktılar. 
Körfez içinde, eski dönemlerin Phoka
ia'sının4 Foça'sı yakınında tahkim edil
miş bir limana ve Sakız i le Midilli  ada
Ianna sahip olan Cenevizliler, Asya'dan 
gelen felaketin kendi üzerlerine düşme
mesi için elçiler göndererek, Türklerin 
egemenliğini tan ıdıklarını ve İzmir'in 
fethini kutladıklarını bild irdiler. 
Bu hareket karşısında onları rahat bıra
kan Timur, coğrafi yeri ve zenginliği iti
bariyle her zaman yükselmeye aday 
olan İzmir'i de yakıp yıktıktan sonra Ak
deniz'e veda ederek Efes yoluyla Gediz 
ve Menderes vadilerini aşarak tekrar Kü
tahya'ya döndü. 
Timur, daha önce Hıristiyanlar tarafın
dan yıkılan putperest Roma'nın Efes 
kenti kalıntılarını ortadan kaldırmaya ça
lıştı. 
Putperesderin ve Hıristiyanların torun
larına karşı duyduğu hid det, giderken 
yolda karşılaştığı eski ve yeni Yunan ko
lonilerini gördükçe daha da artıyordu. En 
iğrenç, en aşağılık şartlada teslim olma
ları bile Timur'un kalbini yumuşatma
ya yetmiyordu.  

4 Bugünkü Foça. 
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Tutsaklık Yaşamı. Yıldırım'ı 
Yiyip Bitirdi 
Yunan uygarlığının yüzyıllar boyu İyon
ya kıyılarında yerleştirmeye çalıştığı 
edebiyat, gelenek, sanat, yerle bir edi
len İzmir, Efes ve daha yüzlerce kent
le birlikte tamamen yeryüzünden silini
yordu. 
Timur geçtiği yerlerden, arkasında kül 
ve dumandan bir iz bırakıyordu.  Sürüle
rini otlaktan otlağa götüren bir çoban gi
bi, bir süre sonra İ ran ve Türkistan yol
larına düştü. Yanında tutsak bir sultan ve 
Küçük Asya'nın bütün ganimeti vardı. 
Timur, büyük ordusunu birkaç ay gibi 
kısa bir zamanda Boğaz'dan geçirecek bir 
donanma kuramayacağı için Bizans İm
paratorluğu'nun başkenti İstanbul'u ha
ritadan silmekten vazgeçmişti. Rumla
rın yok edilmesini Osmanoğullarına bı
rakıyordu. 
Timur'un Yıld ırım Bayezid'le ilgili pla
nı şöyle idi: Yıldırım Bayezid 'i Semer
kant'a götürdökten sonra, ona hemen ev
rensel duruma gelmiş olan İmparatorlu
ğunun görkemini göstermek ve kendi
sine bağlı bir sultan olarak tekrar Osman
lı İmparatorluğu'nun başına geçirmek, is
temeden neden olduğu Ankara Sava
şı'nın etkisiyle iyice sarsılan Osmanlı İm
paratorluğu'na yeniden eski gücünü ka
zandırmak amacını güdüyordu. Fakat va
kitsiz gelen ölüm, Timur'un bu tasarıla
rını altüst etti. 
Merhametli ve mert bir hükümdarın tut
sağına gösterebileceği her türlü davranı
şı görmesine rağmen Yıldırım Bayezid 
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tutsaklık altında yaşamaya bir türlü alı
şamamıştı. 
Talan edilmiş topraklarının hazin man
zarası, oğullarının taht yüzünden birbi
rine düşmesi, daima küçümsediği raki
bi tarafından zaferinin bir belgesi olarak 
onun ülkesi ne götürü lmesi, Türkis
tan' ın bu sert ikliminde belki de ömür 
boyu sürecek olan bir tutsak yaşam ola
sılığı ve nihayet, zaman zaman içine ka
pan ması, mutsuiluğa düşen sert ve ye
nilmez karakteri ve imparatorluğu olma
yan imparator gibi yaşamak Sultan Ba
yezid Han 'ı yedi bitirdi. 
Atalarının ikinci vatanı  olan bu zengin 
toprakları sonsuza kadar terk etmek 
üzereyken Sivas dolaylarında gözlerini 
dünyaya yumdu. 

İlahi Ceza 
Timur, Yıldırım'ın cenazesini oğlu Mu
sa Çelebi'ye teslim etti. Eşi Sırp pren
sesine ve haremindeki bütün  kadınlara 
özgürlüklerini verdi. 
Birkaç yüz Türk atiısı tarafından refakat 
edilen Yıldırım Bayezid'in cenazesi Bur
sa kapılarına geldiğinde, imparatorluğun 
kalıntısını paylaşamayan iki oğlu lsa ve 
Mehmed' in  ordularının çarpışması yü
zünden kente girilemedi. Çevrede bir 
yerde çınar ağaçları altına gömülen sul
tan, imparatorluk kendine çeki düzen 
verdikten sonra Bursa'da kendisi için ha
zırladığı türbeye nakledilecekti. 
Osmanlılar için başlangıçta ne kadar 
uygun olmuşsa, sonunda da o kadar fe
laketle biten Yı ldırım'ın saltanat döne
mi karakterinin bir aynası gibidir. Laka-

bı olan "Yıldırım", yaşamının kısaltılmış 
bir anlamı oldu. Avrupa üzerine yıldırım 
gibi düşerken, Asya'da kendi çöküşü 
içinde sönüp gitti. 
Yıldırım, Avrupa topraklarını oğullarının 
taht kavgalarına, Asya'yı Türkistanlı fa
tihe bırakıyordu. Başkenti bile kendisi
ne bir mezar vermemek için ölüsü önün
de kapılarını kapatıyor gibiydi .  
Belki de Tanrısal adalet, devlet yönet
mek amacıyla ilk defa kardeş kanına gir
me örneğini veren bu sulcana imparator
luğunu elinden almakla cezalandırmak 
istemişti. 
Yıldırım Bayezid 'in ölümünden sonra 
Avrupa ve Asya' da ortaya çıkan olayları in
celemeden önce, Şimdi Timur'un ordu
suyla Semerkant'a dönüşünü izleyelim. 

Koca Bir Kıta Yasa 
Gömülmüştü 
Timur, yaşlılığın verdiği güçlükleri ve 
umutlarının suya düştüğünü üzülerek iz
liyordu. İki defa babalık duyguları duy
duğu tarunu Muhammed Şah, on sekiz 
yaşında Akşehir'de öldü. Kendi öz oğlu
na yalnızca İ ran'ın hükümdarlığını verir
ken, Semerkant'taki imparatorluğuna la
yık gördüğü torununun cesedinin yanın
da az kalsın kederinden ölecekti. 
Kuran'daki ölenlerin bir daha geri gel
meyeceği, bunun için aşırı b içimde 
üzülmemesine ilişkin hükmüne rağ
men, komutanları önünde acısını gizle
rneye gerek görmedi. Büyük bir cenaze 
töreni ve evrensel bir yas b ile yüreğin
deki acıyı dindiremedi. 
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Bü,tün imparatorluğu en büyük komu
tandan en basit  halka kadar siyaha bü
ründü. Kaftanları ve elbiseleri süsleyen 
değerli k ürkler çıkarılarak, devecilerin ve 
dilencilerin boz renkli keçeleri giyilme
ye başlandı. 
Taburun geçtiği yerlerde kadınlar saç
larını dağıtarak tozlar içinde yuvarlanı
yor, bir yandan eteklerine doldurdukla
rı taşları sallarken, diğer yandan bağıda
rını parçalarcasına çığlıklar atıyorlardı. 
Akşehir'de bütün ordunun davetli oldu
ğu büyük bir yuğ5 töreni düzenlendi. 
Tören sırasında, milyonlarca çağrılı tara
fından dinlenilmesi için yüzlerce imam 
çevreye dağılmış Kuran okuyordu. Hint 
gongu gibi sesi çok uzaklardan işitilebi
len Moğol davulu, düzenli aralıklarla ça
lınıyordu. 
Tören bittiği zaman, bir daha hiçbirfa
ni  için bu kadar büyük bir acı duyulma
ması amacıyla davul parçalandı .  Davu
lun yerini bütün gece göklere yükselen 
kadın hıçkırıkları aldı .  Timur'un en 
eski yedi arkadaşı ve komutanı ile ordu
su, genç şahı değerli taşlarla işlenmiş, al
tın işlemeli tahtırevanda taşınan ve çok 
değerli kumaşla örtülmüş olan taburu
nu Amuderya'nın kıyılarına kadar izle
d iler. 
Türkistanlıların bu genç kahramanı ölü
müyle, Himalayalar'ın eteklerinden Çin 
sınırına ve Fırat çöllerine kadar e nder gö
rülen bir yas bıraktı. 
Timur ise imparatorluğunun devamını 
sağlayacak olan son şansı da beraberin-

5 Eski Türklerde ölüler için yapılan tören. 
6 Yaklaşık yedi yüz elli metre. 
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de mezara götüren torununun taburu ar
kasında sessizce ilerliyordu. 
Büyük han, 10 Temmuz 1404 tarihinde 
şanlı başkenti Semerkant'a zafer içinde 
fakat umutsuz girdi.  
Türkistan'ın her tarafından gelen tem
silciler ırklarının bu büyük fatihinin 
kutlamak için Semerkant'ta toplamışlar
dı .  Fethettiği ülkelerden Türkistan'ı  
yüceltmek için yolladığı bilginler, sanat
çılar ilgisini ilk çekenler oldu. 
Hareminde eşleri ve çocukları gelişini 
kutlarken o, kente varınca doğru şairle
rin, yazarların, tarihçilerio barındıkları Çı
nar Bahçesi'ne gitti. 
Bir çeşit akademi olan bu kuruluşu, 
sevgili torunu Muhammed Şah'ın anısı
na adadı. Buradan bazen Su Bahçesi Sa
rayı'na bazen Cennet Bahçesi'ne, bazen 
sevgil i  eşi Tökel Harun'un oturduğu 
bahçeye gidiyordu. Türkistanlı tarihçi
lere göre, mermer ve servi ağaçlarıyla be
zenmiş bahçeleri dolaşarak, çadırlar için
de geçen savaşçı ve göçebe ruhunu tes
kin etmeye çalışıyordu. 
Şam ve İzmir'den getirttiği mimarlar, bu 
dinlenme günlerinde kendisine şahane 
bir saray yaptılar. Kalıntıları bugün bi
le hayranlık uyandıran bu sarayı, zama
n ındaki tarihçiler, güzelliği bakımından 
Delhi, Bağdat ve Babil saraylarıyla kar
şılaştırırlar. Baalbek Sarayı ' nın cephe
lerine eşit olan her bir cephesi bin beş 
yüz dirsek6 uzunluğundaydı. Bu dört 
duvarın içinde, gölgelikleri, ç içek bah
çeleri, fıskiyel i  havuzları olan avlular 
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uzanıyordu. Su riyeli heykeltıraşlar, du
varların iç kısmını Panteon Tapınağı gi
bi tamamen oymalarla süslemişlerdi. 
Duvarların dışı ,  Çin ve İ ran porselen
leriyle döşenmişti .  
Bu porselenler verniği ve değişik renk
leri ile güneş gibi parlıyor ve gözleri ka
maştırıyordu. Odalar, renk ve biçim ba
kımından Horasan halılarına benzeyen 
mozaikle kaplanmıştı. 
Salonların duvarları abanoz ve fildişiyle 
bezenmişti. Anadolu lu boya ustaları ta
rafından boyanmış kubbelerin gölgesin
de şırıldayan çeşmelerin suları, mer
rnerierden akarken insanın canına can 
katıyordu. 
Yokluğunda erginlik çağına erişmiş olan 
altı torununun düğününü bir günde- bu 
sarayda yaptırdı. Arap masallarında abar
tılarak anlatılan görkemli törenler, bu dü
ğünlerin yanında sönük kalıyordu . 
Bütün imparatorluğun ganimetieri genç 
eviilerio ayakları dibine seril iyordu .  ln
ciler,  yakutlar, pırlantalar üzerlerine 
yağmur gibi yağıyordu. Habeşistan zü
rafalarından Sennar7 devekuşianna ve 
Afrika asianiarına kadar dünyanın en en
der hayvanları n işanl ılara sunuluyordu .  
Bu eğlenceler, Timur'un Semerkant'a 
vedası oldu. Yaşam, yeryüzünde sürek
li dolaşarak Peygamber'in inancını yay
mak ve Türklerin egemenliğini sağla
mak olan bir hac ziyareti gibi sürüp gi
diyordu .  
Yetmiş dört yaşında otuz altı oğu l ve  to
runa, güçlü prensierin evlenmek için bir-

7 Sudan' da, Mavi Nil kıyısında kent. 

biriyle yarış ettikleri on yed i  kıza sahip 
olmasına; bunca zafer ve zevk içinde bu
lunmasına rağmen, hala Çin' in fethini 
hayal ediyordu.  

Timur'un Ruhunda 
Fırtınalar Esiyordu 
Yaşlı fatihin yeniden başkentini, ailesi
ni bırakarak, hatta yaşamını ve şanını teh
likeye atarak, büyük bir orduyla Türkis
tan çöllerini aşıp iki yüz milyon insanı bo
yunduruğu altına almak istemesini, in
san ruhunun dinrnek bilmeyen doy
mazlığına ve ihtirasına bağlamak yanlış 
olur. Onu bu sefere i ten tek amaç, din 
birliğini sağlamaktır. 
En az kendi mi lleti kadar uygarlaşmış, 
bi lgelenmiş olan Çin milletini, Tan
rı'ya karşı gelen putperest bir halk ola
rak görüyordu. 
Buda'da görülen sembol ik Tanrı ve in
san kavramları i le Konfüçyus 'un dü
şünceleri Timur ve çağdaşları tarafından 
iyi aniaşılmadığı için, onlara Yunan ve 
putperesderin ibadetleri gibi gözüküyor
du. İyi bir mürnin olarak onun görevi de 
gücünün yettiği her yerde putperestle
ri ezmekti. 
Bu düşünce ve pişmanlık duygusu altın
da sürekli rahatsız olan Timur, d inin bu
yurduğu bir sefere çıkmak i le yaş lıl ığın 
tek ihtirası olan d inleornek arasında 
bocalayıp duruyordu.  
Oğullarının anneleri i le daha genç eşle
ri kendisine durmadan barış için yalva-
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rıyor, danışmanları ve bilginleri impara
torluğunu genişleteceğine onu sağlam
laştırmasını öğütlüyorlardı. Kendisi de bu 
son öğütleri doğru buluyordu; fakat ge
celeri gördüğü rüyalarda hep sefere çık
maması eleştiriliyordu. 
Nihayet bir karara varabiirnek amacıy
la, imparatorluğun bütün devlet adam
larını ve bilginleri kurultaya çağırdı. 
Doğu Türk İmparatorluğu'nun bütün 
birliklerini bir araya getiren bu gör
kemli kurultay, Semerkant'ın dışında ku
rulan çadırlarda toplandı. 
Dünyada hiçbir başkent bu kadar büyük 
bir toplantıya olanak sağlayacak yapıda 
değildi. Bu toplantının yapılmasına ne
den olan oğullarının düğünü, birkaç 
hafta daha uzatıldı. 
Töreniere katılan iki çağdaş tarihçinin gör
düklerini, Doğu dilleri uzmanı olan Petis 
de Lacroix'ın çevirisinden sunuyoruz: 
"İlk günler, annesi Kanzade'ye teslim 
edilmek üzere Semerkant'a getirilen 
genç Muhammed Şah'ın cenazesi yü
zünden neşesiz geçti. En büyük oğlu Ci
hangir'in eşi olan Kanzade'nin teselli bul
ması için tabutun onun dairesine konul
masını buyurdu. Olaya tanık olan Şera
feddin Ali Yezid, annenin bütün gece ta
butun başında ağlayıp sızlandığını anlat
maktadır. 

Eğlencelere Her Milletten 
İnsan Katılmıştı 
Ovaya ipleri ipekten, tabanı abanoz 
üzerine tildişi resimler kakılmış binler
ce çadır kuruldu. tınparatorun çadırı si-
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metrik bir şekilde diziimiş dört büyük ça
dırdan oluşuyordu. Yalnız imparator ai
lesine iki yüz çadır ayrılmıştı. Her çadır 
dört ayrı odaya bölünmüş olup, dışarısı 
erguvan renkli, içi ise yedi renkli saten 
kumaşla kaplanmıştı. lpler ipekten, ça
dır kazıkiarı altınlı gümüşten yapılmış
tı. Halı dokuyan bu daireyi süslemek 
için bir hafta aralıksız çalışmışlardı. 
Eyalet valileri, komutanlar, büyük bey
ler burada toplanmışlar ve çadırlarını düz
gün bir biçimde kurmuşlardı. Oyunlara 
ve eğlencelere katılmak isteyen halk, ül
kenin dört bucağından kalkıp gelmişti. 
Her milletten insana; Çinli, Rus, Hint, 
Yunan, Mazenderanlı , Horasanl ı  ve 
Fars 'a rastlanıyordu. 

Dünya Sanki Orada 
Toplanmıştı 
Kısacası İ ran'ın, Turan'ın, Anadolu 'nun 
ve Mısır'ın krallıklarından ve beyliklerin
den her millet orada toplanmıştı, Mu
hammed Şah'ın kardeşi, Kuz Pir Muham
med aldığı buyruğa göre davranarak ha
nın huzuruna çıkmış, yeri öpüp gözyaşı 
dökmüştü. Timur, onu Nadin eyaleti va
lisi ağabeyinin ölümünden dolayı tesel
li etmiş ve yas da böylece sona ermişti. 
Bundan sonra Doğu Türk imparatorlu
ğuna dahil olan bütün ülkelerin el sanat
ları, sanayi ürünleri sergilenmişti. 
En usta sanatçılar, yaptıkları görkemli ya
pıtlarını çadırlarının önüne sermişler, 
çevrelerini büyük bir dikkatle son dere
ce düzenlenmiş çiçek demetleriyle süs
lemişlerdi. Takı ustalarının hazırladığı in
ci, pembe ve kırmızı yakuttan kolyeler, 
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akik taş üzerine kakılmış pırlantalar, 
mercandan yapılmış süs eşyaları, sayısız 
yüzük, bilezik ve küpeler, çiçek bahçe
si d iye ün yapmış olan ovayı adeta altın 
ve değerli taş ocağı yapmıştı. Dört bir ya
na basamak biçiminde sıralar yerleştiril
miş, oturacak yerler brokar kumaşlar ve 
ipek İran halılarıyla örtülmüştü. Çalgı
cılar yerlerini almış, dalkavuklar göste
rileri ve sözleriyle halkı eğlendiriyorlar
dı. Basamaklı sıralardan biri kadınlara ay
rılmış tt. Öteki sıralarda her meslekten 
davetliler bulunuyordu. Bir başka yerde, 
davul ve küçük borular çalan yemişçiler 
yer almışlardı. Yemişçilerin sattıkları 
fıstık, nar, badem, armut ve elmanın ko
kuları havaya yayılıyordu. Kasaplar ise 
eğlendicici gösteriler yapıyorlardı. Örne
ğin koyunları insan gibi giydiriyor, genç 
kızların üzerlerine gayet ustalıkla keçi 
postları geçirip, altın boynuzlar takarak 
konuşan keçiler gibi sunuyorlardı ."  

Kamış ve Pamuktan Yapılan 
Minare 
Kürkçüler, postlarını aldıkları hayvanla
rın taklidini yapıyorlardı. İçlerinden ba
zıları gerçekten tilkiye, sırtlana, leopa
ra ve aslana benziyordu. Döşemecilerin 
ortaya koydukları eşyalar ise bir başka 
güzellik ve ustalıktaydı. Tahtadan, sar
maşıktan, ipierden ve boyalı bezlerden 
gerçek deve gibi yürüyen oyuncak bir 
deve yapmışlardı .  Hallaçlar, pamuktan 
öylesine özen göstererek kuşlar yaratınış
Iardı ki, bir canları eksikti. Ayrıca kamış 
ve pamuktan bir minare ortaya çıkarınış
Iard ı. Halk bunu gördüğünde gerçek ınİ
nareden ayırt edemedi. Hasırcılar da us-

ralıklarını göstermekte geri kalmadılar. 
Onlar da sazlardan yazı yazmışlar, bu n
ları ustalıkla birbirlerine bağlamışlardı. 
Saray yaverleri, iri cins süslü atların üze
rinde sağa sola giderek hizmet görüyor
lar, sofraların eksikliğini gideriyorlardı. Bir 
başka tarafta, üzerlerine gayet pahalı 
kumaşlar örtülmüş ve değerli taşlar takıl
mış son derece iri fıller görünüyordu. 
Geniş yer sofralarında her şey altın ve gü
müş tabak ve bardaklarda sunuluyordu. 
Rakı, kımız, tarçınlı şarap, çeşitli l ikör
ler su gibi akıyordu. Söylendiğine göre 
bu ziyafetteki etleri pişirmek için bütün 
bir ormanı n ağaçları yakılmış rı. Sofra ça
vuşu yanında adamlarıyla sürekli ayak
ta duruyor ve istenilen şeyleri hemen ye
rine getiriyordu. Yerlere kurulan sofra
ların uzunluğu ise ova içinde göz alabil
diğine uzayıp gid iyordu. Timur Han'ın 
buyruğu üzerine herkese eşit davranılı
yordu. Kimse horlanmıyor, herkese eşit 
ilgi gösteriliyordu. 

Timur'un Duası 
Bütün eğlenceler sona erdikten sonra Ti
mur, imparatorluğun en tanınmış bilgin 
ve din adamlarıyla birlikte çadırına ka
pandı. Hem bir düşünür, hem de bir fa
ni olarak Tanrı'ya dua etti. Bu dua şöy
leydi: 
"Yüce Tanrı! İnsan aklının erişemediği 
tek Tanrı! Ben ki zavallı bir yaratığım, se
nin sonsuz yapıtların yanında bir hiç olan 
kendi hizmetlerim için sana ne kadar şük
ran duysam azdır. Hiçten beni yarattın, 
düşkünken beni yücelttin, küçük soyu
mu dünyaya egemen kıldın.  Savaşlarda 
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kazandığım zaferler ve fethettiğim bütün 
ülkeler hep senin yapıtın. Çünkü ben za
vallı bir tutsak yaratığım. Eğer benden 
gücünü ve şefkatini  esirgeseydin, hiçbir 
şey yapamazd ım. Barışta bana huzur ve 
neşe veriyorsun, savaşta zaferin benim ol
masını istiyorsun, devlet içinde beni 
egemen yapıyorsun. Düşmanları tarafın
dan korkulan, millet tarafından sevilen 
bu kulunu daima kötülüklerden koru. Bi
liyorum ki bir toz parçasıyım ve eğer be
ni bir an bırakırsan bütün ün üm yok ve 
bütün büyüklüğüm bir hiç olacaktır. 
Hatalanından dolayı beni  utandırma. 
Daima lütuflandırdığın kulunu unut
ma. Ve bil ki zamanım geldiğinde, senin 
yapıtını tamamladıktan sonra, adını ana
rak son nefesimi vereceğim." 
Bozkırların Hz.  Süleyman 'ın yaptığı bu 
dua bile, bazı Batılı tarihçilerio Do
ğu'lu büyük adamlara karşı ileri sürdük
leri suçlamaları yalaniayacak niteliktedir. 

••Bütün Günahlarımı 
Affettireceğim" 
Timur bu duayı yaptıktan sonra milletin 
kurultayı önünde bütün beylere, yaşlıla
ra, imparatorluğun aydınlarına komutan
lara, yöneticilere hitaben şunları söyledi: 
"Tanrı'nın bize sağladığı yüce güçle, eli
mizde kılıç Asya'yı fethettik, yeryüzü
nün en tanınmış krallarını yendik ve tut
sak aldık. Geçmiş yüzyıllar arasında bu 
kadar geniş topraklara egemen olan, bu 
kadar büyük bir güce erişen, bu kadar 
büyük bir orduyu yöneten hükümdarlar 
pek azdır. Bütün bu fetihler, ş iddet 
kullanılmaksızın sağlanamayacağından, 
sayısız insanın hayatına mal oldu. Geç-
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miş günlerirnde işiediğim günahları af
fettirmek için, herkesin yapamayacağı bir 
işi başarmaya karar verdim. Büyük bir 
güç isteyen Çin'in fethine, oradaki put
perestierin cezaland ırılmasına çalışaca
ğım. İşte yüce arkadaşlarım, şimdiye ka
dar birtakım hatalara neden olan ordu
muz, bu sefer çok kutsal bir savaş için se
ferber olacak. Putperest tapınaklarını yı
karak yerine camiler yapılacaktır. Böy
lece, Kuran'da yazdığı gibi, dünyada ya
pılan iyi hareketler günahları siler." 

Bir Köle Kız Büyük 
İmparatorluğu Çökertti 
Doğu Türklerinin hem geleneksel bir 
nefretini, nem de d insel önyargısını 
kapsayan bu girişim kurultay tarafından 
büyük bir çoğu nlukla kabul edildi .  
Tanrı'nın şehitleri ödüllendirmesi ve Çin 
gibi zengin ve geniş bir imparatorluktan 
elde edilecek ganimetin hayali Türkistan
lıları Sarı lrmak'a doğru sürüklemeye 
yetiyordu. Beyler hemen Kanigol Ovası'nı 
terk ederek, birlikleriyle beraber koyun 
ve deve sürülerini toplamaya gittiler. 
Onların dönmesini bekleyen Timur Se
merkant'a geldi .  Doğu'da sık sık ortaya 
çıkan ve hükümdarların politikası ile im
paratorlukların yazgısı üzerinde rol oy
nayan harem entrikalarından biriyle ai
lesinin birbirine girmiş olduğunu gördü. 
Gelenekler ve dinsel hükümler kadını 
istediği kadar haremin karanlıkianna 
mahkum etsin, o daima güzelliğin ve aş
kın sayesinde, Tanrı 'nın kendisine erke
ğin kalbinde tanıdığı yeri bulacaktır. 
Görkemli bir düğün töreniyle evlenen Ti
mur'un torunlarından Halil Şah, aradan 
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birkaç ay geçtikten sonra, gebe karısını ih
mal ederek sarayda başka bir prensesin kö
lesi olan bir kıza tutulmuştu. 
Yunan mitolojisindeki Güzel Helen gi
bi, bu köle kızın da neden olduğu büyük 
ihtiraslar ve felaketler İ ran'dan Tür
kistan'a kadar ün salmıştı. Büyük hanın 
aynı zamanda yeğeni olan Halil Şah'ın 
karısı bu köleyi Timur'a kocasının ken
disine karşı gösterdiği ilgisizliğin nede
ni olarak şikayet etti. Sarayında karışık
lık çıkmasına neden olan kölenin idamı
na karar verildi. Halil Şah ise sevgilisi
ni, Timur'un buyruklarını yerine getir
mek için onu arayan haremağalarından 
kaçırdı. Bütün imparatorluk haremini yö
neten valide st.ıltan, Halil Şah'ın yakarış
Iarına dayanamayarak, genç köleyi ken
di dairesinde saklamaya söz verdi. Bir sü
re sonra Halil'e bir oğlan çocuk verecek 
olan kölenin yaşamı Timur tarafından 
bağışlandı. Fakat bundan sonra iki sev
gilinin buluşmaları yasaklandı. Ancak 
Halil Şah, atasının koyduğu yasağı, aş
kın ilham ettiği bin bir h ileyle atiatarak 
yine sevgilisiyle buluştu. 
Türkistanl ıların büyüye yorumladıkla
rı bu derin bağlılık, sonunda nikahsız ka
dının kraliçe seviyesine kadar yükselme
sine ve Timur'dan kalan büyük impara
torluğun çökmesine neden oldu. 

CesetlerYırtıcı Kuşlara 
Yem Oluyordu 
Ailesinde ortaya çıkan bir duygusal anlaş
mazlığı, gücüyle geçici olarak önlediğini 

sanan Timur, yanına iki milyon asker ala
rak, bütün maiyetiyle Semerkant'ı terk et
ti. Türkistan'ın uzun kışı, bozkırları ka
lın bir kar tabakasıyla örtüyordu. Coğraf
ya bilginlerinin sayesinde Çin'e varmak 
için ne kadar uzun bir yolu kat etmek zo
runda olduğunu çok iyi biliyordu. 
Timur, ilkbaharı beklemeden yola çık
mıştı. İlk günler, yollarda bir sürü insan 
ve hayvan telef oldu. Bunların yerine he
men yenileri geliyor, böylece sadece so
nuçların önemli olduğu, insanların yal
nız birer araç görevi gördüğü büyuk se
fer sürüyordu. 
Türk ve Çinli tarihçilerinin yazdığı na gö
re, her gece ordugahın arkasında kalan 
cesetler, yırtıcı kuşlara yem oluyordu. 

��Hepimiz Tanrı'dan Gelir 
ve Yine Ona Döneriz" 
Ancak Timur'un, insan deposu bitmek tü
kenmek bilmiyordu. Nihayet ılık rüzgar
larıyla kendisini gösteren ilkbahar kalın kar 
tabakasını eritti, çayırları ortaya çıkardı. 
Coğrafya bilginlerinin bildirdikleri akar
sular gürül gürül akınaya başladı. Timur 
zorlu bir yolculuktan sonra Türkistan'ın 
ortasında bulu nan Otrar8 kentine vardı.  
Önlerindeki b ir ırmağı aşmak için üze
rindeki buzlardan yararlanıp yararlana
mayacağını anlamak için  ileriye atlılar 
yolladı. Geri dönen keşif kolu, ırmağın 
dağlardan gelen kar sularıyla üç kulaç bo
yunda kabardığını, dolayısıyla buzların 
kırıldığını ve ordunun geçmeyeceğini 
bildirdiler. Timur, mevsimin yumuşama-

8 Seyhun ırmağı'nın Arıs kolu üzerindeki kent. Timur bu kentte 1 405 yılında öldü. Otrar kenti bugün harabe halindedir. 
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sını beklemek üzere Otrar'da konakla
mak zorunda kaldı. Semerkant' dan uzak
lığı ise yirmi günlük yoldu. 
Yeryüzünde her tarafa götürdüğü yan
gın kendisini bu çöllerde de bırakma
mıştı. Ailesiyle birl ikte oturduğu Ot
rar'daki saray bir gece tamamen yana
rak, servetinin bir bölümünü yok etti. 
Otrar kenti de, Moskova 'nın Napol
yon 'a yaptığı gibi ateşle tutsaklıktan 
kurtuluyordu. 
Orduyla beraber gelen saray halkı soğuk 
ve açlıktan kırılıyordu. Timur eşierini ve 
çocuklarını Semerkant'a göndermek is
tediyse de, onlar hanı bırakmayacakları
nı söyledi .  Üzüntüsünden ateşleneo Ti
mur, kendisinden geçtiği sıralarda, tan
rısal bir uyarı olarak yorumlanan düşler gö
rüyordu. Gençliğinde kendisini pek çok 
eğlendiren hurileri, kendisine eskiden iş
lediği günahları şimdi ödemesini söylü
yorlardı. Tanrı katında kendisi için veri
lecek hükmün ağırlığı altında eziliyordu. 

Timur'un Vasiyeti 
Asya'nın en meşhur hekimi olan ve Ti
mur'a her seferinde eşlik eden Tebriz'i 
bütün bi l imini  ve çabalarını boşuna 
kullanıyordu. Çünkü ölüm artık onu al
maya gelmişti. 
Bütün yaşamı boyunca savaş a lanların
da büyük bir cesaretle aradığı ölüm, onu 
yatağında yakalamıştı. Yatağın çevresi
ne eşlerini, oğullarını, torunlarını, vezir
lerini ,  komutanlarını ve beylerini topla
dıktan sonra vasiyetin i  birdirdi. 
Bir bilge kişiye yaraşacak biçimde alt
mış yıl boyunca hükmettiği dünya hak-
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kında onlara ders verdi. Henüz gücünü 
kaybetmemiş olan bir sesle şunları söy
ledi: "Artık çok iyi hissediyorum. Ru
hum, ihtiyarlamış ve yorulmuş olan vü
cudu mu terk etmek istemektedir. Vü
cudumun Tanrı'nın gölgesinde uzun bir 
dinlenme dönemine çekileceğini sanı
yorum. Ağlamayın ! Arkarndan gözyaşı 
ve hıçkırık istemiyorum. Gözyaşların 
Tanrı 'nın iradesini  etkilediğini hiç gör
dünüz mü? Elbiselerinizi yırtacağınıza, 
e llerinizi göğsünüze vuracağınıza, saç
larınızı yolacağımza el lerin izi açın v� 
Tan rı'ya, beni günahlanından ve uzun 
hayanın boyunca yaptığım aşırılıklardan 
dolayı affetmesi için dua edin.  Bugün 
İ ran toprakları üzerinde öyle bir  adalet 
ve öyle bir  düzen kurdu m ki, kimse ya
nındakini ezemez ve güçlüler daima za
yıflara saygı duyar." 
Büyük Han Timur, oğlu Cihangir'e ve 
öteki mirasçı larına dönerek konuşması
nı şöyle sürd ürdü: 
"İmparatorluğumda dengesizlik olduğu
nu biliyorum. Fakat size bıraktığım gücü 
ne terk ediniz, ne de küçümseyiniz. Eğer 
tersini yaparsanız, devlet içinde boşluklar 
ve düzensizlikler doğar. Bunun sonucu 
olarak da insanların en büyük serveti 
olan toplum güveni sarsılır. Hesaplaşma 
güne gelip çattığında Tanrı bizden, doğar
ken yükledİğİ görevlerin hesabının sorar." 
Sonra Pir Muhammed Cihangir'i Asya top
raklarının varisi ve Semerkant'ın ege
meni ilan etti. Bütün beylerden kendisi
ne bağlılık yemini etmelerini istedi. 
O sırada lran' ı  yönetmekte olan oğlu 
Şahruh'u son defa kucaklayamadığı için 
üzüntüsünden ağladı. Sonra yanındaki-
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!ere dönerek "İşiteceğiniz başka bir şey 
kalmadı, şimdi Tanrı'yla başbaşa kalmak 
istiyorum" dedi. 
O zamana kadar perde arkasından ken
disini dinleyen eşleri ve çocukları son 
sözlerini işitince, hıçkırıklar içinde yanı
na koştular. 
Onları teselli ettikten sonra, çocukları 
arasında birlik kurmaları ve birbirlerine 
düşmemeleri için öğütler verdi .  Her 
zaman tekrarlamaktan zevk duyduğu ve 
kendi düşüncesine göre insanoğlunun 
Tanrı 'nın iradesine karşı tevekkülünü 
belirten şu cümleyi söyledi: "Hepimiz 
Tanrı'dan gelir, yine ona döneriz! "  Ve 
bunlar Timur'un son sözleri oldu.  

İslamiyetin Fatibi 
Ruhunu ve başkanını kaybeden Türkis
tan ordusu Semerkant'a döndü. Bu za
fer imparatorluğu, merkez olarak bir 
adamın hayatını ve bağ olarak onun 
güçlü pençesini  tanıdığından hızla par
çalanmaya başladı. 
Timur'un adı, Büyük İskender, Cengiz 
Han, Sezar ve N apoiyon da dahil olmak 
üzere dünyanın en büyük imparatorluk
larını yıkan adamı olarak tarihe yazıld ı .  
Pek aydınlığı kavuşmamış amaçları ve ar
kasında bıraktığı harabderin ötesinde Ti
mur, Batılı tarihçilerio ileri sürdükleri gi
bi gözünü kan bürümüş bir barbar değil
di. Onu, yeryüzünü darmadağın eden ve 
ülkesini tutsaklığa, krallıkları da yıkılına
ya mahkum ederek yalnız ününün bü
yümesini isteyen biri olarak görmek de 
yanlış olur. Mizacını, eylemlerini, sözle
rini, kurumlarını daha yakından ve dik
katle incelersek, Timur'un Türkler ve 

Doğu için dinsel ve uygarlaştırıcı bir 
amaç güttüğünü görürüz. Yaşamının 
son döneminde fetihlerinden zafer elde 
ettiği kadar, bilimin de kazandığını tes
pit edebiliriz. Hazreti Muhammed İsla
miyetİn yayıcısı, Timur fatihi olmuştur. 
Putperesdere felaket götüren silahlı 
şeyh, u laştığı her yere ölümü de getiri
yordu. Ancak onun önünde büyük bir 
düşünce birikimi de gidiyordu. 
Asya'da ortaya çıkan bütün kutsal kitap
lar arasında Kuranıkerim, Timur'a boş ve 
uydurma inançlara en fazla karşı koyan 
ve Tanrı kavramıyla i badetine akılcı 
bir biçimde yaklaşan tek kutsal kitap ola
rak görünmüştü. 
Hıristiyanlığa, Kuran 'ın saf kaynakların
dan biri olduğu için saygı duyardı. Eğer 
yaşlılık ve ölüm Timur'u Çin yolunda 
durdurmasaydı ve Konfiçyus'un ruhçu 
düşüncelerini öğrenseydi, büyük bir ola
sılıkla toprakları üzerinde, katılığını, ah
lakını ve uygarlığının aldığı üç dinin bir 
sentezini uygulamak isteyecekti. İsken
der'i iten güçlerden en önemlisi gelece
ğine duyduğu hayranlık, Sezar'ınki impa
ratorluk, Cengiz Han'ınki geniş toprak
lar, Napolyon'unki zafer olmuştur. 
Timur ise, Charlemagne gibi, bunlara ek 
olarak din gücünü de katmıştır. 
Ne var ki, Timur'un Doğu Türklerinin 
Charlemagne'ı olmasına zaman izin ver
medi.  Ancak Tanrı h içbir zaman dökü
len kanları, nedenleri ne olursa olsun af
fetmez. Bu kan içinden yalnız kısır ad
lar ortaya çıkar ve insanlığın yüzünü ka
rartır. Osmanlıların ırkdaşı ve onların ka
tili Timur, işte böyle yaşadı ve öldü. 
Biz yine Osmanlıları aniatmayı sürdüre
lim. 
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ŞÜKÜR 
Bir gün Nasrettin Hoca Timur'a ayva götürüyormuş. Sepet dolusu ayvalar
la giderken bir köylüye rastlamış. Köylü demiş ki: 
"Hocam Timur ayva sevmez sen ona başka bir şey götür." 
Bu sefer Hoca ayva yerine incir götürmüş. 
Timur ineiri yemeye başlamış. Bir tane yiyor, bir tane de Hocanın kafasına 
atıyormuş. Hoca: 
"Yarabbi şükür," diyormuş. 
Timur sormuş: 
" Kafana incir atınca neden şükrediyorsun? 
Hoca da şöyle demiş: 
"Ya size ayva getirseydim." 

SİZE MÜJDEM VAR 
Timur, ordusundaki fillerden birini, Nasrettin Hoca'nın köyüne göndermiş. 
Fil, köyde ne kadar ot varsa, onları silip süpürüyormuş. Köylüler bu duruma 
dayanamamış Nasrettin Hoca'yı da önlerine katarak, Timur'a şikayet etmek 
için yola çıkmışlar. 
Yolda köylüler, birer ikişer sıvışmaya başlamış. 
Tek kalan Nasrettin Hoca Timur'un huzuruna alınmış: 
" Köyümüze gönderdiğin filden köylüler çok memnun kaldılar. Yalnız, za
vallı hayvan tek başına yaşıyor. Hayvancağızın yalnız başına yaşamaması için 
bir de dişi fil gönderilmesini istiyoruz. İşte bunu arz etmek için huzurunu
za geldim . . .  " demiş. 
Bu sözlere çok sevinmiş Timur. Hemen yanındakilere, Nasrettin Hoca'nın 
köyüne bir de dişi  fil gönderilmesi için emir vermiş . . .  
Nasrettin Hoca'nın sevinçli bir  haber getirdiğini sanan köylüler sormuşlar: 
"Timur fil i  ne zaman geri alacak?" 
Nasrettin Hoca gülümsemiş: 
"Size bir müjdem var. Timur söz verdi, yakında bu fil in  d iş is ini  de gön
deriyor köyümüze," demiş. 
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7. BOLUM 
ı 

Mehmed Çelebi'nin 
Kahramanlığı 

manlı yönetiminde bulunan Tokat'a 
ulaşmış, oradan da Amasya Kalesi'ne giz
lenmiştir. 
Bu çocuğun yaşını aşan bir kahramanlı
ğı vardı. Amasya'da Timur'un komutan-

Ankara Meyd.an Savaşı 'nda kötü talih i
ne yenilen Yıldırım Bayezid savaş ala
nını terk ederken, h anedanın tek 
umutları olan oğulları da Türkis
tanlıların önünden kaçıyor-

larından biri tarafından kuşatıldığı 
� zaman, bir yarma hareketine gi-

lardı .  Oğullarından M usa 
Çelebi, babası i le birlikte · · 

yakalanmış ve Timur'un 
karargah ına getir i lmişti .  
Büyük oğul Süleyman Çe
lebi kuzeye doğru ilerle
miş, dağları aşarak Karade
niz' e çıkmak, oradan deniz
yoluyla, yanında Sadrazam 
Ali Paşa ve Yeniçeri Ağası 
Hasan Ağa ile birlikte Edir
ne'ye varmak istiyordu. 
Henüz on beş yaşında olan öteki şehza

de Mehmed Çelebi, savaş alanından ba
basının en yiğit komutanlardan biri olan 
Bayezid Paşa tarafından kaçırılmış, çev
resini saran Türkistan askerlerinin elin
den yaralı olarak kurtulmuş ve henüz Os-

rişmiş, bu sırada göğüs göğü-
se savaşmak zorunda kaldığı 
Türkistanlı  beyi okla öl
dürmüştü.  Anadolu 'nun 
her  tarafında yaşayan Os
manlılar, Yıld ırım Baye
zid' in oğlunun umutsuz 
cesaretinden duygulandık
ları ve Bayezid Paşa 'nın as

kerlik alanındaki bilgileri
ne güvendikleri için onların 

yardımına koştular. 
Böylece dağınık Türkistan birlikle

rini her tarafta yenilgiye uğratan küçük 
bir ordu oluşturdular. 
Osmanoğullarını yok etmek değil, ceza
landırmak isteyen Timur, Mehmed Çe-

Çelebi Mchmed 
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lebi 'ye haber göndererek güven içinde 
kendisini görmeye gelmesini söyledi. 
Önce tutsak babasını görmek isteğiyle 
hareket eden Mehmed Çelebi, daha son
ra bu çağrıda bir tuzak olmasından kuş
kulanan Bayezid Paşa 'nın öğütlerine 
uydu ve geri çekildi .  
İzmir kuşatması Anadolu 'yu Timur'un 
ordularının istilasından kurtardı. Meh
med Çelebi Türkistanlıların boşalttığı 
bütün toprakları yeniden geri aldı. Bü
yük Han Timur'un Semerkant'a dön
mesi üzerine Doğu Türkleri sayesinde 
egemenliklerini kazanan Türkmen bey
likleriyle savaşlar yapıldı. Böylece eski 
topraklar yeniden ele geçirildi. Mehmed 
Çelebi kardeşlerinin hak iddiasını h içe 
sayarak Amasya ve Tokat'ta egemenlik 
sürmeye başladı. Bu arada Sivas'ı yeni
den aldı. 

Süleyman Çelebi Bizans 'la 
Anla�tı 
Mehmed Çelebi'nin ağabeyi Süleyman 
Çelebi, yanında Osmanlı Devleti'nin iki 
önemli adamı olan sadrazam ve yeniçe
ri ağasıyla birlikte İstanbul'a u laşmış ve 
Bizans imparatoruyla, bir de anlaşma im
zalamış n. 
Kostantin ' in varisi ile Osman Bey'in 
varisi arasında karşılıklı güvence olmak 
üzere, Süleyman Çelebi, im paratorun ye
ğeni Teodora ile evlendi, kendi öz kız 
kardeşi Fatma Sultan'ı da Bizans Sara
yı'nda bıraktı. Avrupa topraklarında ge
rek duyduğu güveni böylece elde eden 
Süleyman Çelebi, tahtı ve orduyu eline 
geçirmek üzere hemen Edirne'ye hare
ket etti. 

1 3 8  

Osmanlı Kanı İlk Defa Bir 
İç Sav�ta Döküldü 
Yıldırım Bayezid' in üçüncü oğlu İ sa 
Çelebi ise, Timur'un elinden kurtulma
sını bilmiş, hala dumanları tüten Bur
sa 'ya yerleşmişti .  Yanında, Türkistan
l ı ların çeki lmesinden sonra serbest bı
rakılan Timurtaş Paşa vardı. O da kar
deşleri Musa, Mehmed ve Süleyman 
ile Anadolu'nun egemenliği için çeki
şiyordu.  
Öldüğü veya tutsak düştüğü kesin ohi
rak bilinmeyen sultanın komutanları 
ve paşaları, eğilimlerine ve çıkarlarına gö
re, tahtın varisierinden birine yanaşıyor
lardı. 
Timur'a karşı Ankara'yı savunarak bü
yük ün yapan Yakub Paşa Mehmed 
Çelebi'nin, Timurtaş ise lsa Çelebi'nin 
ordularına komuta ediyordu. Ulubat 
çevresinde bir geçidi savunan Timurtaş'a 
Yakub Paşa sald ırıya geçti. Böylece ilk 
kez Osmanlı kanı, bir iç savaşta dökül
müş oldu. Yakub Paşa'nın saldırısı kar
şısında yenik düşen Timurtaş, lsa Çele
bi'nin ordusundan kalanlarla birlikte 
geri çekildi. 
Aynı gece çadırına giren bir köle kendi
sini öldürerek, kafasını Mehmed Çele
bi'ye götürdü.  Mehmed Çelebi'nin za
feri kesinleşti. Bu kelleyi, Edirne'de hü
küm süren ağabeyi Süleyman Çele
bi 'ye gönderen Mehmed Çelebi, kendi
sinin artık Anadolu'da kesin hükümdar 
olduğunu ve onunla devleti paylaşmak 
niyetini taşıdığını gösterdi. 
Süleyman Çelebi ise kendi amacı için 
tehlikeli bir engelin ortadan kalkmış ol-
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duğuna sevindi, fakat bunu belli  etme
di. Mehmed Çelebi, Bursa'ya rakipsiz 
olarak, zafer kazanmış bir ordunun ba
şında girdi. 
Varını yoğunu yitiren Osmanlı şehzade
lerinin sığınak yeri olan lstanbul'a çeki
len lsa Çelebi, bir yandan acı çekerken, 
öte yandan yeni tasarılar düşünüyordu. 
Timur'un çekilirken Gerınİyan Beyli
ği 'ne rehin bıraktığı Musa Çelebi ise, 
Mehmed Çelebi're teslim edildi. 

İsa Çelebi 'nin Bilinmeyen 
Sonu 
Ağabeyi Süleyman Çelebi tarafından 
kışkınılan ve B izans imparatorundan 
yardım gören lsa Çelebi, yanına on 
bin kişilik bir Osmanlı kuvveti toplaya
rak Anadolu 'ya geçti .  Mehmed Çele
bi'nin topraklarını çiğneyerek, Bursa ön
lerine kadar geldi .  Kendi tarafında sa
vaşan Aydın, Teke, Menteşe beyleri 
Mehmed Çelebi 'nin kılıcı altında can 
verdiler. 
Samhan beyi, güzel manzaralı Manisa 
Ovası'nda yatan atalarının yanına gömül
mekten korktuğu için Mehmed Çele
bi' den yaşamının bağışlanmasını istedi .  
Bu istek yerine getirildi. Atının hızı sa
yesinde İsa Çelebi kurtulabildi ve tek ba
şına Toroslardaki çobanların yanına sı
ğındı. 

� 
lsa Çelebi, yaşadıının geri kalan bölü-
münü bir iz ve bir anı bırakmadan ge
çirdi. Ankara Meydan Savası'nda bütün 
aramalara rağmen bulunamayan karde
şi Mustafa gibi, Toroslarda kayboldu 
gitti. 

İç Savaş Sürüp Gitti 
Zevkine düşkün olan Süleyman Çelebi, 
o zamana kadar yalnız eğlence ve sefa
hat ile meşgul olmuştu . Birden,  kardeş
lerinin en küçüğünün Bursa'da devletin 
artıklarından yararlanarak gittikçe güç
lendiğini fark etti. 
B izans tahtından indirilen, sonra tekrar 
imparator yapılan Manuel Palaiologos ile 
beraber, yarısı Türk yarısı Arnavut olan 
bir orduyu Boğaz'dan Anadolu 'ya geçir
di. Ordusunun sayıca çokluğu ve ağabey 
hakkının sağladığı avantaj lada Meh
med Çelebi 'yi önünden kaçırdı ve Asya 
topraklarının başkenti Bursa'ya girdi .  
Oradan,  Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
zayıf yanından yararlanarak Anadolu ' da 
bağımsız bir beylik kuran Cüneyd' i  ce
zalandırmak üzere İzmir'e doğru yürü
dü. Cüneyd Bey ise belki gerçekten piş
manlık duyduğundan, belki de kendisi
n i  zayıf hissettiğinde n, geceleyin ordu
sunu tek başına terk ederek, boynuna bir 
geçirip ve Süleyman Çelebi 'nin çadırı
nın önüne gelerek kendisinden af di le
di .  Komutanı tarafından terk edilen or
dusu şaşkınlık içinde dağıldı .  
Süleyman Çelebi dağılan orduyu izledik
ten sonra Efes'e girdi,  orada imparator
lara özgü bir zevk ve eğlence hayatına da
la rken Sadrazam Ali Paşa 'yı, kardeşi 
Mehmed Çelebi ile savaşmak üzere 
Tokat ve Ankara üzerine gönderd i .  
Mehmed Çelebi ise Al i  Paşa'nın ordu
sunu sıkıştırarak yıpratırken, beklenme
yen bir anda Bursa üzerine yürüyerek, 
Efes 'ten Asya başkentine gelen ve eğ
lence hayatını orada sürdüren ağabeyi 
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Süleyman Çelebi'yi kuşatmaya başladı. 
Süleyman Çelebi harnarnda yıkanırken 
kendisine kardeşinin ordusunun kentin 
sudarına dayandığı haberini verdiler. 
Hemen Avrupa'ya kaçınayı tasarladı. 
Bu arada Mehmed Çelebi ile işbirliği ya
pan öteki kardeşi Musa Çelebi Edirne'ye 
girerek Süleyman'a karşı üçüncü isyan 
bayrağını açtı. Mehmed Çelebi Sırhistan 
ve Bulgaristan'a giderek oralardan ordu 
toplamaya başladı. 
Süleyman Çelebi, yaptığı anlaşma ge

reği Bizans imparatorundan yardım iste
yerek, yanında en seçme askerleriyle Bo
ğaziçi'ni geçti ve İstanbul surları yakının
da kardeşini beklerneye başladı. 
İ stanbul yakınlarında savaşta Sırplar 
Musa Çelebi'yi terk ederek Süleyman'ın 
tarafına geçti. Bir anda üstün duruma ge
çen Süleyman Çelebi kardeşini  kovala
maya başladı ve Edirne 'ye gird i.  
Terk edilen M usa Çelebi Hemus dağ
larında başıboş bir halde dolaşarak yeni  
b i r  öç  için çevresine tek tük E pirlileri 
toplamaya çalıştı. 

Süleyman Eğlencenin 
Tutsağı Olmuştu 
Pek çok soydaşında görüldüğü gibi Süley
man Çelebi de ancak tehlike anında bü
tün gücünü topluyordu. Bu arada sağla
nan güvenlik hemen onu gevşetiyordu. 
Aşk, av, şölenler ve Edirne Vadisi'nde se
rinletici suların yanındaki bahçelerde 
geçen dinlenme anları Süleyman Çele
bi'nin bütün canlılığını götürmüştü. Sır
histan barbarlarının tadına alıştırdıkları şa
rabın sarhoşluğu ihtirasını söndürmüştü. 
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Sarayında çeşitli eğlenceler yapılıyor, ha
remi kendisini devlet işlerinden daha çok 
ilgilendiriyordu. Dört bir yandan getir
tilen cariyelerle dolu dairesinden hafta
larca çıkmıyordu. Buna karşılık Musa Çe
lebi, rekabetin verdiği hırsla bilenmiş, 
yorgunlukla sertleşmiş, zafere susamış bir 
halde bir avuç cesur ve atılgan adamıy
la Humus Dağı'nın geçitlerinde dolaşa
rak fırsat kolluyordu. 
Yenilgis inden dolayı Edirne'de kişiliği
ne duyulan nefretten bile yararlanıyor
du. Bütün dağlarda bir anda duyulan b tr 
işaretle hemen ordu düzenine geçen da
ğınık birlikleri Edirne'yi kuşatmaya 
başladı .  Süleyman Çelebi 'yi daldığı 
zevk ve eğlenceden ancak böyle önem
li  bir haberle uyandırmaya cesaret ede
bildiler. Bu tehlikeli görevi üzerine alan 
hadımağası, efendisini uyandırdığı za
man kendisine küçümseyici bir tebes
sümle l ranlı ünlü bir şairin mısralarını 
okudu. Bu şair, şarap içip zevke dalan
lara kaygıları gündüze bırakmayı, gece
leri ise üzüntüleri bile örten hayal dün
yasına dalmalarını tavsiye ediyordu. 
Yaşlı ve aslen Bizanslı olan Evrenos 
Bey, Süleyman Çelebi 'nin kendis ine 
fazla güveomesinden kuşkulanıyordu. 
Süleyman Çelebi, kendisine "Bir haydut 
çetesinin Osmanlı sultanını başkentin
den atabileceğine İnanacak kadar safiaş
tın mı?" dedi. 
Süleyman Çelebi'yi Ankara Meydan 
Savaşı'nda ölümden kurtaran sadık Ye
niçeri Ağası Hasan Ağa, efendisini ikin
ci defa kurtarmak için daha fazla bir oto
riteyle hareket etmek gerektiğine inan
mıştı. Ancak doğruluğu Süleyman Çele-
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bi'ye bir küstahlık gibi gelince, çavuşla
ra emrederek bir Osmanlı'ya yapılacak 
en büyük hakaret olan sakal ının kılıçla 
kesilmesini buyurdu. 
Herkesin önünde küçük düşürülen ve 
böylece umudunu yitiren Hasan Ağa, sa
raydan çıktıktan sonra atma binerek, 
kendisine haksızca yapılan hareketi bü
tün kente ve yeniçerilere gösterdi.  
Sarhoş hükümdarı, bunakhk ve nankör
lükle suçlayarak, onun müminlere baş 
olamayacağını b ild ird i.  

Duygusal Kahraman 
Hasan Ağa 'nın görü nüşü, hareketleri 
ve sözleri üzerine Süleyman Çelebi'den 
soğuyan halk ve yeniçeriler kentin ka
pı larını  Musa Çelebiye açtılar. Ancak 
kendine gelen Süleyman Çelebi, en 
hızlı Arap atma atlayarak yanında sade
ce üç adıyla İstanbul  yönü ne doğru 
kaçma fırsatı bulabild i .  
Gün doğarken Türk köyü Doğuneo'dan 
avianınaya çıkan beş okçu kardeş ufuk
ta dörtnala yaklaşan atlıları görünce dik
kat kesildi. 
Aralarında hükümdarlarını tanıyınca he
men yakındaki bir tepeye koşarak ken
disini daha yakından görmek ve selam
lamak istediler. Fakat hala şarabın etki
sinde olan Süleyman Çelebi, kendisinin 

tehdit edild iğini sanarak hemen oku na 
sarıldı ve bir atışta önce büyük kardeşi, 
sonra ikinci atışta öteki kardeşi öldürdü. 
Bu durum karşısında şaşıran ve galeya
na gelen öteki üç kardeş, hemen Süley
man Çelebi'nin kalbine nişan alarak, öl
dürdüler. Okçular kafasını keserek kö
ye getirdiler, cesedini ormanda vahşi kuş
lara bıraktılar. 
Süleyman Çelebi bir kahraman yüreği, 
eğitilmiş bir aklı olmasına karşılık fazla 
duygusal bir ruha sahipti. Kenpisine 
şiddetle kızan halk, yine de onu sevmek
ten vazgeçmemiştiL Onu suçlu yapan 
kişiliği değil, sarhoşluğu idi. Ayık oldu
ğu zamanlar şiire, edebiyata, güzel sanat
lara karşı aşırı bir hayranlık duyardı. 
Süleyman Horace1 ve Anacreon'un2 şeh
vet dolu hayallerine dinsel bir olgunluk 
kazandıran Hafız'a3 ve Fars edebiyatma 
karşı özel bir ilgi duyardı. 
Duygularını saran şarap gibi ruhuna 
soylu bir sarhoşluk veren Türk şairleri
ni daima yanında bulundurur, onlara bol 
bol bağışlar vererek ödüllendirirdi .  Sü
leyman Çelebi'nin en çok sevdiği Ham
za ve Ahmed adında iki kardeş, dönemin 
tarihini yazıyorlardı. 
Onların yanında hükümdarlık yüceliği
ni bırakıyor, bu neşeli hazırcevap kişiler
le tam bir eşitlik içinde sohbet ediyor
du. Timur da aynı davranışlarda bulunur-

1 Latin şairi (iö 65-iS 8). Roma, Venouse ve Atina'da en iyi hocalardan eğitim gördü. Brütüs'le arkadaşlık yaptı ve 
onun yanında sav aştı. Lirik şiirler yazarak uğranılan yenilgiyi dile getirdi. Aşk ve kırsal yaşam şairi olarak tanındı. 
2 Grek şairi. iö 570'te seksen beş yaşında öldü. iyonya lehçesinde lirizmin en büyük temsilcilerinden oldu. Aşk şiir
leri yazdı. 
3 Hafız-ı Şirazi de denir. ira n l ı şair (ölümü 1 390). i ran şiirine getirdiği en önemli yenilik; gerçek insan sevgisini, yaşa
mını, sevincini günlük olaylar karşısındaki duyguları, insan eğilimlerinı ışlemesidir. Bazı Türk şairlerini de etkilemiştir. 
Lisan-ül Gayb (Gizli Dil) adı verilen divanı bir falcılık kitabı olarak kullanılmış, talih, yolculuk, aşk ve sevgiyle olan kar
şılıklı ilişkiler konusunda başvurulan ana kaynak olmuştur. 
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du. Büyük han bir gün yıkanırken, ya
nında bulunan Ahmed'e sordu: 
"Bu çıplaklığım i le bana ne paha biçer
sin?" 
"Seksen akçe" d iye Şair yanıt verince, 
Timur, "Bu fiyat benim peştemalımın fi
yatıdır" dedi. 
Bunun üzerine, şair Ahmed hemen ta
şı gediğine koydu: "Ben de bu fiyatı peş
temalınıza verdim." Timur, Ahmed'in 
yanıtını çok beğendi ve kendisine pek 
çok bağışta bulundu.4 

Evrenos Bey'in Öğütleri 
Henüz sultan i lan edilen Musa Çelebi, 
istemeyerek de olsa Süleyman Çele
bi'nin katili olan üç kardeşten Osman
lı kanının öcünü aldı. Sanki öç almak için 
tahta gelmiş gibi gözüken Musa Çelebi, 
ağabeyi ile İstanbul kapılarında yaptığı 
savaşta kendisini terk eden Sırpları ce
zalandırmak üzere altmış bin askerini Sır
bistan'a sürdü. Ülkeyi baştan başa yakıp 
yıktı, binlerce Sırp kılıçtan geçirildi. 
Musa Çelebi bu seferden döndükten 
sonra İstanbul'u kuşattı. Başkent için iyi
ce kaygılanan Manuel Palaiologos, Bur
sa'da hüküm süren Mehmed Çelebi'yi 
yardımına çağırarak kardeşleri birbirine 
kırdırmak istedi. 
Kendisine gemiler verilerek Boğaz' ı aş
ması sağlanan Mehmed Çelebi, B izans 
İ mparatoru Manuel Palaiologos tarafın
dan Üskadar'da karşılandı.  Mehmed 
Çelebi'nin ortaya çıkması üzerine Mu
sa Çelebi kararını değiştirdi .  

4 Bu olay Timur ile Nasrettin Hoca arasında geçmiştir. 
5 Belde taşınan, uzun ve ağır, iki ağzı da keskin bir tür kılıç. 
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Musa Çelebi'nin ihtiyar oluşundan do
layı değer vermediği, ancak dört padişa
ha büyük hizmetleri olan E vrenos Bey, 
gizlice Mehmed Çelebi'ye haber gön
dererek hiç kaygı lanmadan Avrupa'ya 
geçmesini ve Sırpları Musa Çelebi'ye 
karşı ayaklandırmasını öğütledi.  
Evrenos Bey sayesinde yolu açılan Meh
med Çelebi bu öğütleri yerine getirdi.  
Sırplar ve Evrenos Bey'in akıncılarıyla 
güçlenen Mehmed Çelebi, Filibe Vadi
si'nden inerek Edirneyi kuşattı. Yardım
cılarından pek çoğunu kaybeden Mu;a 
Çelebi kupalar içinde dağıttığı yüksek 
para karşılığında, yalnız yedi bin yeniçe
ri tarafından korunuyordu. 
İki ordu birden Humus Dağı 'nın etek
lerinde karşılaştı. Yeniçeri Ağası Hasan 
Paşa, Süleyman Çelebi'den gördüğü 
hakaretten sonra Mehmed Çelebi'nin ta
rafına geçmişti. Atı üzerinde yeniçerile
re doğru tek başına ilerledi ve onlara ko
mu tanlarının bulunduğu tarafa geçme
lerini söyledi. 

Musa Çelebi Bataklıkta 
Öldü 
Yeniçerilerini ayartmak isteyen Hasan 
Ağa'nın kışkırtmalarını dinleyen Musa 
Çelebi, birden gazaba geldi. Yan ındaki 
birkaç adıyla geri dönmek üzere olan Ye
niçeri Ağası Hasan Ağa'ya yetişti ve bir 
yatağan5 darbesiyle omuz başından kal
bine kadar vücudunu parçaladı. İkinci 
darbeyi vurmak için elini kaldırdığı sı-
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rada, Hasan Ağa'nın sadık bir adamı, Mu
sa'nın yatağan tutan elini, bir kılıç dar
besiyle kopardı. 
Böylece Musa Çelebi 'nin atlıları dağıl
d ı. E lsiz kalan bileğini ipekli kumaş
Iara sardırtan Musa Çelebi gecenin ka
ranlığından ve atının hızından yararla
narak, Bulgaristan 'a kaçmak amacıyla 
Meriç kıyısındaki bataklıklara doğru 
dörtnala at koşturmaya baş lad ı. Ancak 
kan kaybı bütün gücünün azalmasına 
neden oluyordu. Ertesi gün cesedini ba
taklık içinde çarnuriara bulanmış olarak 
buldular. 
Bu arada, on yıldır süren iç savaştan bu
natan ve Osmanlı Devleti'ni kurtarmak is
teyen iki komutanın Musa'yı izleyerek 
boğdukları dedikodusu ülkeyi baştan ba
şa kapladı. Musa Çelebi, hafızalarda yal
nız ihtirasının büyüklüğü ve talihinin sık 
sık yön değiştirmesiyle yer etti. Bir fesat
çı olarak yaşadı ve bir asker olarak öldü. 
Rakibinin ölümünden sonra tahta tama
men yerleşen Mehmed Çelebi bir tür
lü barışa kavuşamadı. Hükümdarlık dö
neminde Anadolu'da Timur tarafından 
diriitilen Türkmen beyliklerinin ayak
lanmalarını bastırmakla uğraştı. Dur
madan yenmek şartıyla hükümdarlık 
edebiliyordu. Çocukluğundan beri savaş 
alanlarında yaşadığı için, savaş ona bir ih
tiyaç; kahramanlık ise bir alışkanlık gi
bi geliyordu.  Yırtıcı davranışları savaşçı 
karakteriyle uyuşuyordu. 
Daha henüz çok gençken sahip olduğu 
geniş alnı, yuvarlak yüzü, Türk yayı gi
bi kıvrık kaşlarıyla gölgelenen kara göz-

6 Görgülü, bilgili anlamına gelir. 

leri, kan rengindeki yüzü, sevimli ağzı, 
geniş ve çıkık göğsü, sağlam omuzları 
vardı. Kılıç kullanan milletlerde görül
düğü gibi kolları uzundu. 
Tarihçiler, onun beden yapısını kartalın 
sayiuluğuna ve aslanın görkemine ben
zetiyorlardı. Bu doğal güzelliği bir kat art
ıran zarif ve pahalı elbiseleri, yüksek bir 
ruh ve soyluluk taşıyan karakteri kendi
sine, "Çelebi"6 lakabının takılınasına ne
den olmuştu. 
Böylece I .  Mehmed ya da Mehmed 
Çelebi, bütün Osmanlıların takdiri, sev
gilisi ve umudu olmuştu. Vaktinden 
önce sağladığı ün, sahip olduğu hakları
nı daha da güçlendiriyordu. Gençliğin
deki Osmanlı Devleti'nin topraklarını 
Süleyman ve Musa'ya bırakmadığı için 
ihtiras sahibi olmakla suçlanabilir. Ancak 
unututmaması gereken bir nokta, henüz 
o çağlarda Doğu'da imparatorluk tacının 
en büyük oğula geçmesi geleneği yerleş
memişti ve imparator halefini adarnaclık
ça miras kalan topraklar oğulları arasın
da paytaşılır ya da aralarında çekişme çı
kard ı. Zaten öteki kardeşlerin yaptıkla
rı kusurlar ve suçlar, devleti düzeltece
ğine söz veren küçük kardeşin haklılığı
nı, Osmanlıların gözlerinde bir kat daha 
yüceltiyordu.  

Tanrı Barı§ı Bozanlara 
Adalet Bağı§lasın 
Musa Çelebi'nin ölümünden sonra Os
manlı Devleti 'nin Asya ve Avrupa'daki 
tüm topraklarının yönetimi I. Meh
med 'e geçti. 
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Bu arada Yıldırım Bayezid 'in tahtının üç 
varisi ile ayrı ayrı anlaşmalar imzalamış 
olan Bizans imparatoru, I. Mehmed'le 
yaptığı anlaşmanın uygulanmasını iste
di. I. Mehmed, yıllarca süren iç savaşlar 
sonunda devletinin yorgun düştüğünü 
göz önüne alarak Bizans imparatorunun 
isteğin i  kabul etti. 
Böylece, kendisi ve kardeşleri Musa ile 
Süleyman'ın Bizans İmparatorluğu'ndan 
aldıkları Teselya ve Selanik Körfezi'nde 
bulunan kentler Rumiara geri verildi. Ay
rıca Padişah I .  Mehmed, B izans impara
toruna İstanbul 'u fethetmeyeceklerine 
ilişkin güvence de verdi. 
I .Mehmed, B izans İmparatoru Manuel 
Palaiologos'un elçilerine şunları söyledi: 
"Gidin, İstanbul'daki imparator babama 
(kayınpederi) şu sözlerimi iletin: Onun 
yardımı sayesinde atalarımdan bana ka
lan topraklara yeniden sahip oldum. 
Onun bana karşı gösterdiği iyi niyete kar
şılık olarak hayatım boyunca kendisine 
bir oğul gibi adaletli ve saygılı davrana
cağım." 
Macaristan'dan, Sırbistan 'dan, Bulga
ristan'dan, Pelopones'deki Hıristiyan 
prensliklerinden gelen elçiler, I. Meh
med' i  kutladı. On yedi yıldır süren ka
rışıklıklardan dolayı bozulan barışçı iliş
kileri yeniden kurmak istediklerini bil
d irdiler. I .  Mehmed, elçilerin barış öne
rilerini gurur duyarak dinledi. 
Onlara yeni bir güvence vermedi. Yalnız 
şu kısa konuşmayı yaptı: 
"Gidin efendilerinize söyleyin, ben her
kese barış öneriyorum. Ve herkesden de 
barış bekliyorum. Tanrı barışı bozmak is
teyenlere, akıl ve adalet bağışlasın ! "  
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Bayezid'in Kemikleri 
Çevreye Saçıldı 
I. Mehmed Avrupa'da sessizliği sağlar
ken ve yeniden kopan bağları kurarken, 
Karaman beyiyse Asya topraklarında 
yeniden ortalığı karıştırıyordu. Yanında 
öteki Türkmen beyleri ve verdiği hiçbir 
sözü tutmayan hain Cüneyd bey'le bir
leşik bir ordunun başında Bursa surları
na dayandı. Uludağ'dan inerek Bur
sa'yı besleyen akarsuların yönünü değiş
tirdi. Karaman beyi Bursa halkını  sustız 
bırakarak direricini kırmak istiyordu. 
Tam kent halkı teslim olmak üzereyken, 
Osmanlılar tarafından bir mucize olarak 
kabul edilen bir olay gerçekleşti. 
Musa Çelebi'nin cenazesi Bursa'da ata
larının yanına gömülmek üzere getirili
yordu. 
I .  Mehmed'in atlılarından bir birlik cena
zeye eşlik ediyordu. Taburu ve silahlı bir
liği gören Türkmenler, ya korkularından 
ya da pişmanlıklarından, müthiş bir kor
kuya kapıldılar ve Musa Çelebi'nin tabu
tu önünden kaçıştılar. Kuşkusuz rakipsiz 
kalan I. Mehmed'in başkentini tahrip et
menin kendilerine pek pahalıya mal ola
cağını da düşünmüş olabilirlerdi.  
Bu kuşatmaya pek isteksiz katılan Ka
ramanlıların bir müttefiki, beye dönerek, 
"Korkaklar! Bir  ölünün önünden böyle 
kaçarsan ız, bir canlının karşısında kim bi
lir ne yapmazsınız" dedi. 
Babası Sultan Bayezid'in zindanlarında 
Timurtaş Paşa tarafından hakaret gördü
ğü için intikam almaya kararlı olan Kara
man beyi, Bursa'nın dışında bir bahçede 
gömülü olan Bayezid'in türbesine karşı iğ-
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renç saldırılarda bulundu. Hanedanının 
düşmanı olan Sultan Bayezid 'in kemik
lerini mezarından çıkarıp çevreye saçtı. 

Arnavut Odulas Hadım 
Edildi 
Kendisine karşı kuru lan yeni ittifakı 
haber alan I. Mehmed, hemen ordusu
nu topladı. B izans gemileriyle Boğaz'ı 
aşarak Bursa'nın imdadına koştu ve ba
basından kalan Asya topraklarını kurtar
maya karar verdi.  Bursa'da savaşacak 
düşman bulamayınca, Cüneyd'in kendi
sine bağladığı eski Yunan kenti Berga
ma üzerine yürüdü. 
Cüneyd Bey tarafından güçlendirilmiş 
olan kaleler, birbiri ardından Sultan 
Mehmed'in sadık veziri Bayezid Pa
şa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu 
önünde düşüyordu.  
Osmanlılarla ya da Osmanlılara karşı her 
savaşta yer alan ve aslen Arnavut olan 
Odulas adında biri Cüneyd Bey tarafın
dan Nib Kalesi 'ni  korumakla gÖrevlen
dirilmişti. 
Kaleyi son kulesine kadar savundu ve Ba
yezid Paşa'nın kişisel kinine hedef oldu. 
Cüneyd Bey'in güzelliği ve zengi nliği 
dillere destan olan kızının kalbini çelrnek 
isteyen pek çok Osmanlı şehzadesi ve 
ünlü savaşçı vardı. 
Sultan'ın veziri ohin ve onun ordularına 
komuta eden Bayezid Paşa, İzmir beyin
den kızını evlenmek üzere istemeye hak 
kazandığını sanıyordu.  Ancak Cüneyd 

7 Aydın, izmir. 

Bey, Bayezid Paşa'nın elçilerini divanı
nın önünde kabul ederek isteklerini 
küçümseyici bir ifadeyle dinledi. 
Sonra huzurunda bulunan Arnavut Odu
las'a dönerek, sanki onu hiç tanımıyor
muş gibi sordu: 
"Sen kimsin?" 
Odulas, Cüneyd Bey'in önünde eğilerek 
"Senin kölenim" yanıtını verdi. 
Cüneyd Bey tekrar sordu: 
"Nerede doğdun ?" 
Odulas, Arnavutluk'ta doğduğunu söy
ledi. 
Bu konuşmaları dinleyenlere dönen 
Cüneyd Bey sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Eh öyleyse bu Arnavut köleyi serbest 
bırakıyor ve kızımı ona eş olarak veri
yorum."  
Daha sonra Bayezid Paşa'nın elçisine dö
nen Cüneyd Bey, adeta kin kusarak şöy
le konuştu: 
"Git gördüklerin i  efendine anlat. Ken
disi gibi bir Arnavut köleyi kendime da
mat olarak seçtim. Ama bu köle ondan 
daha genç olduğu için, bir imparatorlu
ğu daha iyi savunur ve başka devletler
le daha iyi savaşır. " 
Bu hakaret Bayezid Paşa'nın kalbine bü
tün şiddetiyle kök salmıştı. 
Nif in7 eline geçmesinden sonra, sa
vaştığı yerde ölmeden tutsak düşen ra
kibi Odulas'ı huzurunda görünce kendi
sini hadım etti ve sarayında bulunan ha
dımağalarının yanına verdi. 
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I .  Mehmed'in Yanıtı 
I .  Mehmed, Cüneyd Beyi İzmir'de ku
şattı. Kudüslü Saint Jean Şövalyeleri ar
tık Rodos Şövalyeleri adı altında büyük 
savaş gemileriyle İzmir'in kuşatılması
na yardımcı old ular. 
Bu savaş Timur'un yaptığı savaş gibi, bir 
dini  yok etme ya da imha savaşı değil
di. Yıldırım Bayezid' in devletinde orta
ya çıkan karışıklıklardan yararlanarak 
yükselen, İzmir'i kendisine başkent se
çen ve daha sonra her efendisine ihanet 
eden Cüneyd Bey' e karşı Yunanistan ve 
çevresindeki bütün Hıristiyan prensler, 
tekfurlar8 birleşmişlerdi .  
Cüneyd Bey, İzmir'i çevreleyen dağla
rın eteklerinde, körfezde, sözün kısası 
her yerde düşmanla kuşatılmış olduğu
nu görünce dehşete kapıldı. 
Cüneyd Bey'in  fethini  olanaksız gördü
ğü İzmir'e kapattığı çocukları, eşleri 
Sultan Mehmed'in ayaklarına kapanıp 
merhamet d ilediler. Dünyanın da tanı
dığı gibi Çelebi lakabının gerektirdiği bi
çimde hem mert, hem de şövalye ruh
lu olan sultan, onları ayağa kaldırdı ve 
yalnız kentin teslim olmasını istediğini 
söyledi.  İzmir'in bundan böyle isyancı
ların sığınağı olmaması için bütün surla
rını ve kulelerini yıktırdı. 
Rodos Şövalyeleri 'nin B üyük Üstat'ı 
bütün Hıristiyanların ve kendi tarikat
larının koruyucusu olan papa, Timur'un 
yıktırdığı şatosunu yeniden inşa ertirmek 
için sultandan izin istedi. I. Mehmed ile
ri görüşlü olduğu kadar alçakgönüllüy
dü. Şu yanıtı verdi: 

"Senyör, dünyadaki bütün Hıristiyanlara 
bir baba gibi şefkat göstermek, onlara ba
ğışta bulunmak ve onur vermek isterim. 
Çünkü bir prens iyileri ödüllendirmeli ve 
kötüleri cezalandırmalıdır. Ancak önce hal
kırnın refahını düşünmek ve pek çok 
Müslüman'ın benden istediği şeyleri gö
z önüne alınam gerekir. Her ne kadar Ti
mur, bize ait bütün Anadolu'yu yerle bir 
ettiyse de, İzmir Şatosu'nu yıktığı için 
Müslümanlar arasında şükranla anılmak
tadır. Çünkü bu şato hem bize karşı ge
len kölelerimizin sığınak yeri oluyor, 
hem de deniz ve karada seyahat eden hal
kımız orada tutsak ediliyordu. Bunların so
nucu olarak Rodos Şövalyeleri ve Türk
ler arasında çatışma hiç eksik olmuyordu, 
Türkistan Hanı Timur bu hareketinden 
dolayı herkes tarafından övülmektedir. 
Bütün bunlara rağmen sizi sevindirmek 
için Menteşe topraklannda göstereceğimiz 
bir yerde şato kura bilirsiniz." 
Büyük Üstat şatonun, bu kıyılara sahip 

küçük Hıristiyanlık prensiikierin toprak
larında değil, Osmanlı topraklarında ku
rulmasını istedi. Bunun üzerine I. Meh
med şu yanıtı gönderdi.  
"Sana verdiğim toprak benim topra
ğımdır. Çünkü Menteşe Beyliği bana 
bağlıdır. " 
Cüneyd Bey'in annesi, karıları ve çocuk
ları gözyaşı dökerek kolayca Padişah I .  
Mehmed' in  affını elde ettiler. Sultan I .  
Mehmed, Cüneyd Bey'in ailesine ve ser
vetine dokunmadan bu entrikacı beyi ye
ni Müslüman olan Lazar'ın oğlu Şiş
man'ın yanına, Sırhistan 'a gönderdi .  

8 Bizans'ta valiler ile Anadolu ve  Rum eli' deki Hıristiyan beylerine verilen ad. 
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Mustafa Bey'in I .Mehmed'e 
Oynadığı Oyun 
İzmir'in ve Cüneyd Bey'in düşüşü İyon
ya ile Karaman arasındaki bütün beylik
lerin Osmanlı egemenliğine girmesine 
neden oldu. 
Yeniden fethed ilen Konya'da Anado
lu 'ya barış getiren anlaşma imzalandı. Ka
ramanlıların sadakatsizliği yeni kurulan 
barışı bozdu. 
Bursa'dan Ankara'ya dönen Padişah I .  
Mehmed sıkıntısından hastalandı. Hat
ta bir ara yaşamından umut kesi ldi .  
Komşu Gerınİyan beyi Türkler arasın
da şairliği ve hekimliğiyle üne kavuşmuş 
olan Sinan'ını gönderdi.  
Sinan mısralarıyla ruhu, reçeteleriyle 
bedeni tedavi ediyordu. 
Şeyhi adı altında Ferhad ile Şirin' in 
aşklarını terennüm eden yine Sinan'dır.9 
Hekim ve şair I . Mehmed'in nabzını din
ledikten sonra, " Kahraman Mehmed'e 
gereken i laç değil, zaferdir. Hastalığa ne
den olan hüzündür" d edi .  
Bu hastalık, Osmanoğullarında sık sık gö
rülecektir. 
Bayezid Paşa, efendisini iyileştireceği
ne dair ant içti. Karaman beyini ordusuy
la bir tuzağa düşürerek, büyük oğlu 
Mustafa Bey'i tutsak aldı. 
Bu zaferin haberi gerçekten I .  Meh
med'in iyleşmesine neden oldu. Düşma
nın oğlunu bir kardeş gibi bağrına bas-

n, asla gazaba gelmiş üstün bir hüküm
dar gibi davranmadı .  Bu son derece yi
ğit davranıştan d uygulanan genç bey eli
ni kalbinin üzerine koyarak, "Babamın 
adına ant içerim ki, elimin altında hisset
tiğim ruhum bedenimi terk etmedikçe 
ben de, babam da, sultanın en küçük ma
lına bile göz d ikmeyeceğiz" dedi. 
Ne var ki, bu yemin de Karaınanlılar ta
rafından tutulmadı. Türklerde gelenek 
olduğu üzere, Mustafa Bey davul, bay
rak, cins atlarla dolu armağanlar alıp, Os
manlı orduları Karaman kentlerini lioşalt
tıktan sonra babasının yanına döndü. 
Yunanların eski topraklarına sahip olan 
Karamanlı lara, zamanla onların kötü 
huyları da geçmişti. Dönerken yolda rast
ladığı I. Mehmed'e ait köleleri ve atla
rı gasp ederek babasına ganimet olarak 
yolladı. Mustafa Bey, bu aşağılık işi ya
parken şöyle bağırdı: 
"Beşikten mezara kadar tek anlaşma, Os
ınanlılar ile Karamanlıların daima ve 
her yerde savaşacaklarıdır." 
Yanındaki savaşçıların bazıları Anka
ra'da Tanrı'yı tanık göstererek verdi
ği sözü anımsatınca, kelime oyunları
na sığındı .  
Böylece hile dolu bir aklın ne ölçüde ya
lan söyleyebileceğini  gösterdi: 
"Asla yalan yere ant içmedim. Kaftanı
rnın altında ölmek üzere olan bir güver
cin saklamış tım, elimi onun üzerine ko
yarak, bu vücut canlı olduğu sürece 

9 Hekim Sinan da denir. Türk şairi. Türk soyundandır. Şair Ahmedi'den öğrenim gördü. iran'a gitti. Orada tıp, hilmek 
ve tasavvuf konularında çalıştı. Dönüşünde Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye kapılandı. Ondan Şeyhi adına aldı. Kütah
ya'ya yerleşip attar dükkanı açtı. Hekimliğe başladı. Çelebi Mehmed'in özel hekimi oldu. Harname adlı eserini ta
mamlayıp Çelebi Mehmed' e sundu. Hüsrev ü Şirin adlı bir eseri vardır. 

147 



O S M A N L I T A R İ H İ  

Karaınanlılar Osmanlıların mailarına göz 
dikmeyecekler d iye arit içtim." 
Bunca saldırının öcünü almak isteyen I . 
Mehmed, ordularını Karaman Beyli
ği 'nin vadilerinden aşırarak, şimd iki 
Fethiye Körfezi ' nden Tarsus Körfe
zi'ne kadar olan geniş alana yaydı. 
Önce Kilikya'ya kaçan asi beyler, daha 
sonra sultanın Bursa'ya dönmesinden ya
rarlanarak tekrar Konya'yı ellerine geçir
d iler. 
Bunun üzerine Konya üçüncü defa Os
manlı orduları tarafından kuşatıldı ve fet
hedildi. Aynı yerde, ağır hükümlerle do
lu, ancak daha sonraları saygı gösterilme
yecek olan bir anlaşma imzalandı. 

Kırk İki Kadırgalık İlk 
Osmanlı Donanınası 
I .  Mehmed Bursa 'da kaldığı günlerde, 
Boğaz'dan ordularını daha kolaylıkla 
geçirebilmek, böylece Asya ile Avru
pa'yı birbirine daha güvenli  bağlayabil
mek ve Yunan adalarında yuvalanmış 
küçük H ıristiyan pren:sl ikler inin kor
sanlığından kurtu lmak amacıyla Os
manlı Devleti 'ne bir donanma kazan
dırmak istedi . 1 0  
Humus ve Uludağ meşelerinden yapı
lan ve I. Mehmed' in amirallerinden 
Çalı Bey tarafından komuta edilen kırk 
iki Osmanlı kadırgası, Çanakkale Boğa-

zı'ndan Venedik'e ait olan E uboia 1 1  
Adası' na kadar devriye gezerek, Os
manlı kıyılarını  durmadan yağmalayan 
Andros Adası korsaniarına engel olma
ya başladı.  
Osmanlı donanması, korsanları yakala
yacağı sırada Arnİral Loredano tarafından 
yönetilen Venedik gemileri Lesbos1 2  
ufuklarında göründü. 
Bu düşman gemilerinin kendi leriyle 
savaşıp savaşmayacağını kestiremeyen 
Osmanlı Donanması, geri dönerek ÇQ
nakkale Bağazı'ndan içeri gird i ve Ge
libolu önlerinde demir attı. 
Osmanlılar Venediklilerin, Andros d ükü
nü desteklemelerin i  ve bu dükün kor
sanlıkianna arka çıkmalarını hakaret 
olarak algılıyorlardı. 
Yine, Venedik ve Ceneviz'in bu deniz
lerde rekabet yüzünden çatıştıklarını ve 
Ceneviz gemileriyle iyi i l işkiler kur
malarının Venedik tarafından d üşman
ca bir girişim olarak karşılanacağını da he
saplıyorlardı.  

Donanma Perişan Oldu 
Osmanlı donanmasının yarattığı gürül
tü üzerine toplanan Venedikli kaptanlar 
yanlarında iki Venedikli müfettişle bir
likte ya Osmanlılarla denizierin kesin 
egemeni olarak anlaşma yapmaya, ya da 
kendileriyle Ege sahillerinde boy ölçüş-

10 Ankara Meydan Savaşı'ndan ( 1 402) sonra gelen o'n yıl, on bir ay, sekiz günlük döneme Osmanlı tarihinde "Fet
ret Devri" adı verilir. "Kargaşalık devri, saltanat fasıla sı" anlamlarına gelir. Bu dönem içinde Yıldırım'ın oğulları Osman
lı tahtını ele geçirmek için birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Sonunda Mehmed Çelebi tek başına babasının mirasına 
sahip olarak Fetret Devri'ne son vermiştir ( 1 4 1 3). 
1 1  Ağrıboz ya da Eğriboz. 
12 Midilli . 
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meye başlayan Osmanlı donanmasını 
yakmaya geliyordu. 
Yenedikli Amirat Loredano, gemilerini 
Marmara Denizi'nde Gelibolu açıkların
da demirledi. Osmanlıtarla Yenedikliler 
arasında görüşmeler başladı. 
Dostça süren görüşmeler sırasında, İstan
bul 'daki Ceneviz kadırgası, fora yel
ken Gelibolu Limanı'ndan denize açı l
dı. Yenedikliler hemen kadırganın arka
sından top ateşi açtılar. Kendi donanma
Ianna ateş ed ildiğini sanan Osmanlılar, 
ateşe ateşle karşılık verdiler. 
Günümüzde Navarin 'de olduğu gibi 
kanlı bir dövüş başladı. Türkler kahra
manca savaştılar. Ama yeni öğrendikle
ri deniz savaşının inceliklerini düşman
ları kadar iyi bilmiyorlardı. 
Amirat gemisinde köprü üzerinde sava
şı yöneten Amirat Pitro Loredano Os
manlıların okiarına hedef oldu. Yenedik
li amirat, vücuduna sapianan okiarı çıka
rarak gerekli emirleri vermeyi sürdürü
yordu.  
Yenedikliler tarafından savaşa sokulan 
sekiz küçük gemi ile dokuz kad ırga bir 
anda Osmanlıların amirat gemisini sar
dı. Türk kadırgası kes in  ve korkunç bir 
katlİama sahne olurken, Gelibolu kıyı
larında analar, eşler ve çocuklar gözleri 
önünde cereyan eden bu kanlı olayı iz
liyorlardı. Dalgaların cesetleri kıyıya at
tığı Gelibolu 'da bir dehşet ve bir keder 
uğultusu işitild i .  Kentin kalesine çıkan 
on binlerce Osmanlı askeri denize doğ
ru attıkları okiarta göğü boşuna karartı
yorlardı .  Gelibolu önünde, otuz Os
manlı gemisi batırılmış, ya�ılmış ya da 
kılıçtan geçirilmişti. Bu büyük deniz yan-

gının alevleri bütün gece, Bursa'ya ka
dar olan Marmara sahillerinden görül
müştür. 
Ertes i  gün, deniz savaşında amansız 
olan Yenedikliler, katliamdan kurtulabi
len tutsakları aralarında paylaştılar. Os
manlı tutsakların arasında buldukları 
Cenevizlileri, Katalanyalıları, Sicilyaiıla
rı ve Fransızları gemilerin seren direk
lerine astılar. 
Osmanlı amiral iyle i şbirliği yaptığını 
sandıkları vatandaşları nı işkence ile 
öldürdüler. Müslüman gemiciler >le as
kerler, Yenediklerin egemen oldukla
rı Ege adalarında çatıştırılmak üzere gö
türüldü. I .  Mehmed' in  bir gemisi bile 
savaştan sağlam çıkmamıştı .  Amirat 
Loredano, hiç kaygı duymadan, gemi
lerini Bozcaada'dan Eğriboz'a, E ğri
boz'dan lstanbul'a götürüyor ve karada 
Osmanlıların ilk müttefiki olan Yene
dik Cumhuriyeti'nin denizlerdeki rakip
siz egemenliğini Osmanlılara kabul et
tiriyordu. 
I .  Mehmed, Yenedik'le bir anlaşma 
yapmak zorunda kaldı.  Bu devletin bü
tün Akden iz'de, egemenliğini kayıtsız 
şartsız kabul ediyordu. Yenedik'te deb
debeyle karşıtanan Osmanlı elçi leri, 
gördükleri kabulün parlaklığı yüzün
den, sultan adına Yenedik dukasından 
isteyecekleri ayrıcalıkları başarılı biçim
de gizleyemediler. 

Osmanlı İmparatorluğu Bir 
Yenilgiyle Sarsıldı 
14 16  yılı, I. l'vkhmed' in  Osmanlı Dev
leti 'nin kuzey sını rlarında Macarların, 
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Sırpların, Lehlerin, Ulahların içişlerine 
karışmak ve Germanya Konfederasyo
nu 'na karşı Tuna'nın sağ kıyı larında 
kaleler yapmakla geçti. Sultan, impara
torluğa karşı bunca ihanetleri görünen 
Cüneyd Bey'i sürgün bulunduğu Sırhis
tan'dan dördüncü defa alarak Niğbolu 
komutanlığına getirdi .  Cüneyd Bey'in 
yetenekleri o kadar elverişliydi ki, kötü
lüklerini örtebiliyordu.  
Aynı yı l  I .  Mehmed Tuna kıyılarında 
Rumen kenti Giurgevo'da bir kale yap
tırdı. Bu kale ilerde Osmanlı ordularının 
Ruslara karşı aldığı savunma önlemlerin
de çok önemli bir takviye merkezi ola
caktır. Sultan oraya, çok anlamlı olarak 
sanki devletin güvenliği bu müstah
kem mevkide kök salmış gibi "Yerkökü" 
adını verdi. 
Dakları yenen İmparator Teajan 'ın dö
neminden kalmış olan kaleleri ve köp
rüyü de onarttı. 13 Bazen yenen, bazen ye
nilen komutanları, Bosna'da Stiryalılara 
ve Avusturya dükünün şövalyelerine 
karşı küçük savaşlar veriyordu. Genel Va
li Peterfi 'nin komutasındaki Macarlar, 
küçük şaşırtma manevralarından yarar
lanarak I . Mehmed'in komutaniarına kar
ş ı  kahramanca karşı duruyorlardı. 
Böylesine yiğitçe yapılan savaşlarda ko
mutanlar bile boğaz boğaza geliyorlardı.  
Bu çatışmalardan birinde, Osmanlı kuv
vetlerine komuta eden İshak Paşa, Pe-

terfi tarafından atından düşürüldü ve şe
hit edildi. Peterfı 'nin başarılarından ce
saretlenen Macar Kralı Zsigmond arka
sına yirmi bin kişilik kuvvet topladı ve 
hızla Sırbistan'a girdi. Türkleri gerilere
rek Sofya'yı ele geçirmeyi başardı. Bu fe
laket Osmanlı İmparatorluğu'nu Ed ir
ne'ye kadar sarstı. 

Sahte Peygamber 
Art arda gelen bu felaketler sırasında he
nüz tam anlamıyla bastırılamamış olan \ç 
savaş yüzünden Anadolu'da bulunan I .  
Mehmed, zaman zaman politikasının bi
rer parçası olan kuvveti, oyalamayı ve yi
ğitliği ortaya koyuyordu. 
Din adamları ve ordusu arasında doğan 
çok tehlikeli bir başkaldırma hareketi, 
kendisine Avrupa'daki tehlikeleri ve 
Anadolu'daki karışıklıkları unutturdu. 
Musa Çelebi'nin ölümünden sonra ordu
nun büyük kadısı olan, yani din, fıkıh ve 
savaş işlerinden sorumlu bulunan Şeyh 
Bedreddin, 14 I .  Mehmed tarafından lz
nik'e sürülmüştü. Oysa Şeyh Bedreddin 
Türkler arasında din hukuku ve bilim 
konularında çok değerli bir kişi olarak ta
nınıyordu.  
Şeyh Bedreddin sürüldüğü yerde, yete
neklerinin körlenmesi için kendisine ya
pılan bu hareketin öcünü almayı tasar
lamaya başladı. Egemen olamadıkları 

13 Romanya'da, Roma imparatoru Trajanus zamanından kalma tahkimat. Dobruca'da, Tuna kıyısında Köstence'ye 
kadar elli ikı kilometre boyunca uzanır. Daha kuzeydeki ikinci sur Sovyet topraklarındadır ve Prut'un aşağı kesimin
den Karadeniz' e ulaşır. 
14 Türk mutasawıfı ( 1 359-1 420). Simavna'da, Konya'da ve Kahire'de okudu. Mantık, felsefe ve ilahiyat öğrendi. 
Tebriz' e giderek, Timur'un bilginler arasında yaptırdığı tartışmalara katıldı. Musa Çelebi'nin kazaskeri oldu. 1 .  Mehmed 
tarafından iznik'e sürüldü. Burada halkı ayaklandırıcı propagandalar yaptı. Silistre, Dobnuca, Deli Orman'da dolaşa-
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şeyleri bozan insanların karakterini taşı
yordu.  
Mizaçiarı gibi  ihtiraslarını açıkça ortaya 
seren Osmanlılar arasında son derece az 
rastlanan entrikacılık, büyük kadının iç
ten pazarlıklı ruhunda giderek tehlike
li olmaya başlıyordu. İsyan ateşini büyüt
mek amacıyla üzerine üflenecek bir kı
vılcım arıyordu. Bir rastlantı ona bu ola
nağı verdi. 
İzmir Körfezi 'nin Sakız Adası 'na ba
kan ucunda, Karaburun'da kendisine 
gökten ilham geldiğini iddia eden bir ki
şi ortaya çıkmıştı. Köy köy, kasaba kasa
ba dolaşıyordu. Sözde kendisine vahyo
lan, düşünceleri toplumsal kuramlarla ka
rıştırıyor ve halkın cahilliğinden yararla
nıyordu. Halka umut dolu şaşırtıcı şey
ler anlatıyordu. Bu adamın adı Mustafa 
idi .  Karaburun'a yaslanmış dağlarda ke
çi besleyen bir Türk'ün oğlu idi. 
Türklerin geniş hayalleri, Kuran'ın hü
kümlerini istedikleri gibi yorumlama 
olanağı veren İslamiyet, herkese istedi
ği tarikatı seçme hakkını ve alışkanlığı
nı veren uzun iç savaş yılları, I .  Mehmed 
tarafı ndan henüz düzeltilmeye çalışan 
olaylar, Türkleri her yeni çıkan inanış ın 
propaganda ve kışkırtmalarına yatkın du
ruma getiriyordu. 
Mustafa'nın düşünceleri de, yoksulluk
tan yetişeniere ve yoksullara, dünyada-

ki mutlu insanların adaletsiz üstünlüğü
ne ve şartlarını ortaya çıkardığı eşitsiz
liğe karşı intikam almayı öğütlüyordu. Bu 
nedenle Mustafa'nın düşünceleri, halk 
tarafından benimsendi.  
Bu saçma düşünceler haklı bir şikayet gi
bi görülse de, asla uygulanabil ir  bir öğ
reti olamazdı. Ancak kafalarda geniş bir 
imparatorluk kurmayı başardı. Çünkü ha
yale dayalı öğretiler sınır tanımazdı. 
Bütün sızlanmalar, haklı haksız ş ika
yetler, bütün sefaJetler ve bütün hayal
ler orada yerlerini  bulur  ve ta'tmin 
olurlar. İşte ütopyanın gücü burada yat
maktadır. 

Üç Din de Eşit İlan Edüdi 
Börklüce Mustafa'nın düşünceleri de bir 
anda Batı Anadolu'yu kaplayarak, çadır
dan çadıra, köyden kasahaya hızla yayıl
dı. Taraftarları Mustafa'ya Dede Sultan 
adını verdi. Kendi yaşam felsefelerine tı
patıp uyan yeni düşünceler hemen der
vişler arasında yayıldı. 
Bu sahte öğreti, özel mülkiyetİn kaldırıl
ması, doğadan ve çalışmadan elde edile
cek bütün ürünlerin ortaklaşa paylaşılma
sı, herkesin maliarına el konulması ve fa
kirler arasında paylaşılması gibi ilkeler
le besleniyordu. Yalnız kadınlar Do
ğu 'nun geleneklerine uygun bir biçim-

rak düşüncelerini yaydı. Bir devlet kuracağını, din farkını kaldıracağını. toprakları halka paylaştıracağını ileri sürdü. 
1 .  Mehmed, üzerine asker gönderdi. Padişahın karşısında bir bilim kurulu tarafından sorgulandı. Serez Çarşısı'nda 
asıldı. Serez'deki mezarından çıkarılan kemikleri 1 924 yılında istanbul'a getirildi. 1 96 1  yılında Sultan Mahmud 
Türbesi haziresine gömüldü. Bedreddin'e göre, Tanrı'nın özüyle yaratılanlar (mahlukat) birdir. Aralarında varlık ve 
oluş bakımından fark yoktur. Bütün manevi varlıklar insan düşüncesinin özünden doğmuştur. Yapıtları: Camiu/ 

Fusu/eyn (iki Faslı n Derlemesi), Letaif'ül işarat (işaretlerin En Seçkin leri). Teshil (Kolaylaştırma). Füsus'ul Hikem (Hik
metlerin incisi), Meseret'ül Kulüb (Kalplerin Sevinci), Nurül Kulub (Kalplerin Nuru), Çerağ 'ül Fütuh (Fatihlerin lşığı). 
En ünlü yapıtı Varidat'tır. 
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de bu karmaşık toplumun ortak unsuru 
olmaktan kurtulmuşlardı. Ancak mülki
yetİn beslediği kadın ve aile, bir kere 
mülkiyet ortadan kaldırılınca, ihtiyaçla
rını karşılayabilmek iç in bu garip düze
nin en aşağılık yaratıkları olacaklard ı. 
Büyük bir sahtekarlıkla Dede Sultan'ın 
yandaşlarınca kandırılan Yahudiler ve Hı
ristiyanlar, bu sapık düşüncelere katılan- , 
ların sayısını artıyordu. Yahudi ve Hıris
tiyanların ilgis ini çekmek için, üç d inin 
kardeşliği ve eşitliği ilan ed ildi .  Sakız 
Adası'nda yaşayan keşişler, geceleri de
nizi yürüyerek aştığını ileri süren sahte 
peygamber tarafından ziyaret ediliyordu. 
Onlar da bu mucizeye inanarak, ya da 
inanmış görünerek bütün adaları dolaşıp, 
olayı anlatıyorlardı. 
Böylece Yunan keşişlere ait yeni sapık 
düzen ile Osmanlı dervişlerinin top
lumsal düzeni birleştirilmeye çalışılıy0f
du.  Dede Sultan, Osmanlı Devleti 'n i  
yeni  d iniyle etkisi altına alıyor, katı dü
şünceleri İzmir Körfezi'nden Manisa 
vad i lerine ve İznik Ovası 'na kadar ya
yılıyordu.  Kısa zamanda çevresine on 
bin kişilik bir ordu ve sayısız yobaz top
ladı.  

Yeni Sapık Düzenin 
Yandaşları Yok Edildi 
Bu asiler tarafından I. Mehmed' in hü
kümdarl ığı Tanrı adına kabul edilmi
yordu .  I .  Mehmed, yeni  b i r  dünya 
kurmak isterken, devleti yıkmakta du
raksamayacak olan bu tarikatın, silah 
gücüyle ortadan kaldırılması gerektiği
ne inandı.  
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Bursa'dan, sonradan Müslüman olan Sırp 
kralının oğlu Şişman kamutasında altı bin 
kişilik bir yeniçeri ordusunu sefere çıka
rıldı. Ancak ilk karşılaşmada, Dede Sul
tan ve yandaşlarınca sarılan Ş işman ve ya
nındakiler kılıçtan geçirildi. Üzerlerine 
yollanan bir orduyu yenmelerini tanrısal 
bir işaret gibi yorumlayıp, sayılarını ve cü
retlerini artırma yoluna gittiler. 
Aydın Valisi Ali Bey, Tire Vadisi üzerin
den yeni  bir kuvvetle asilerin üzerine 
yollandı. Ancak yine yenik düşüldü. 
Ali  Bey, ordusunun önemli bir bölümü
nü kaybettikten sonra, Dede Sultan ta
rafından zorlukla kurtulup Manisa Vadi
si'ne sığınabildi. 
İmparatorluğun ciddi bir tehlike karşı
sında olduğuna iyice inanan I. Mehmed, 
henüz on iki yaşında olan Amasya Vali
si, oğlu Şehzade Murad 'a Bayezid Pa
şa'tıın gözetimi altında bir ordu toplama
sını ve kıyıları izleyerek asilerin dağla
rına ulaşmasını istedi. 
Kendisi de gerekli kuvvetleri toplayıp 
içerden ilerleyecek ve böylece isyancıla
rın bulunduğu dağları kuşatacaktı. Uygar 
toplum içinde tehlike oluşturan asilere 
karşı, bütün Anadolu Türkleri elbirliği 
ediyor ve sultan ın arkasından kaynaşmış 
bir kitle olarak geliyorlardı. Hıristiyan, Ya
hudi, Müslüman, Rum isyancılardan o
luşan Dede Sultan yandaşları umutsuz
ca savaştılar ve yok edildiler. 
Yakalananlardan bazıları, ihtida etmele
ri halinde canlarının bağışlanacağı öne
risini kabul etmediler. Zincire vurulan ve 
kolları kesilen Mustafa Dede E fes ken
tine götürüldü. Çarmıha gerilerek bütün 
bölgede gezdirild i .  
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Yandaşlarına onu inkar etmeleri halinde 
son defa olarak yaşamları bağışlanacağı 
bildirildi. Ama hepsi birden, başlarını kı
lıçlara uzatarak, "Hayır! Dede Sultan 
ruhlarımızı krallığına kabul et" diye ba
ğırdılar. 
Dede Sultan'ın, Efes'te en az yüz bin 
yandaşının gözleri önünde ölmesi bile 
onun ölümsüzlüğe kavuştuğu efsanenin 
yayılmasını önlememiştir. 
Tekrar dirild iği, Sisarn Adası ormanla
rında saklandığı söylentileri adalara ve 
ü lkeye yayıldı. Hayal ile gerçeği b irbi
rine karıştıran yeni  düzen yandaşları, 
havarisinin ölümü nden sonra da dağıl
madı. 
Dilencilik felsefelerin i  bu yeni öğreti
de bulan üç bin dilenci derviş, Şehza
de Murad'ın Manisa'dan ayrılmasından 
hemen sonra Dede'nin  cesedini  meza
rından çıkardılar. Şehzade M urad he
men geri döndü, gen iş çınar ormanları 
ayaklanmanın hızla hastınlmasını önlü
yordu. 
Sonunda üç bin derviş, bu çınar ağaçla
rına asılarak idam edildi. 

Osmanlı 
İmparatorluğu 'ndaki 
Olaylar Avrupa 'yı E tkiledi 
Osmanlı Devleti, bu bulaşıcı hastalıktan 
kendisini kurtaramadı. Kötü etki yüzyıl
larca sürdü .  Ancak bu sapık düzen hiç
bir zaman hayalcİ ve aşırı düşünce sını
rını atlayamadı .  Sırhistan ile Trakya 
arasında kalan ülkelerdeki ortak otlak
lar, uygulanmak istenen yeni düzenin bir 

örneği olarak kabul edilince oralarda ya
şayan halklar aynı ilkelerin savunucusu 
olarak ayaklandılar. Ancak Dede Sul
tan 'ın saçma düşünceleri burada Şeyh 
Bedreddin'in ihtiraslarıyla karışınca bir
den siyasal ve askeri önem kazandı ve 
devleti daha da çok oyaladı. 
Süleyman, lsa ve Musa Çelebi'lerin es
ki yandaşları da tarikatçıları destekler gi
bi görünerek içlerine sızıyor ve böylece 
iktidara geçmeye çalışıyorlardı. Bütün bu 
değişik ihtirasları ayrı ayrı şımartan Şeyh 
Bedreddin 'in arkasında büyük bir �apul
cu kuvveti toplandı. 
Şeyh Bedreddin çeteleri b ir araya geti
rerek I. Mehmed'in ordusuyla boy ölçü
şebilecek bir ordu kurmaya çalıştı. An
cak Serez'de I . Me h med 'in oğlu Şehza
de Murad Bey tarafından yenildi .  Yük
sek kadılar mahkemesinde idama mah
kum oldu ve asıldı.  İ mparatorluğun 
önemli yasa adamlarından biri olması, 
Osmanlı hukuku hakkında pek çok bi
limsel eser vermesi ölüm cezasından kur
tulmasına yetmedi. 
Cahil halk için bir bezeyan olarak kabul 
edilen bu yeni sapık düzen Şeyh Bedred
din gibi aydın bir adam için affedilmez bir 
suç oluyordu. I. Mehmed onun şahsında 
ikiyüzlülüğü ve asiliği cezanlandırıyordu. 
Ezilen sınıfların cahilliğini ve saflığını is
tismar etmek isteyen bütün dinler, ada
let ve eşitlik safsataları içeren yeni öğ
retilere kayar. Hz. M uhammed'in ölü
münden sonra İran ve Arabistan 'da sa
pık ilkelere dayanan pek çok kanlı ,  
kansız ayaklanma meydana gelmişti. 
Dede Sultan'ın öğretisi, Doğu 'da bu tip 
akımların sonuncusu oldu. Ancak bu se-
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fer Doğu'dan Batı'ya geçti ve orada çe
şitli karışıklıklara neden oldu.  Örneğin 
Almanya'da Reform'dan sonra Anabap
tistlerin ayaklanması, İngiltere'de Crom
well İhtilali 'nden sonra Fransa'da 1 789 
lhti lali, 1848 yılında Babeufün ve öte
ki radikal sosyalistlerin kışkırtmalarıyla 
kanlı ayaklanmalar ortaya çıktı. Ancak bu 
öğreti her yanda milletin birleşik gücü 
karşısında eridi. Safsaradan ileri gitme
yen bu yeni düzen her zaman bastırılan 
ve kısa süren bir zihin hastalığı olmak
tan öteye gidemedi. 
I . Mehmed bu düşünceyle savaşarak As

ya ve Avrupa'da gücünü sağlamlaştırd ı. 
Beşiğinde boğulan bu öğretiden gizli bir
kaç örgütten başka bir şey kalmad ı. 

Şehzade Mustafa Ortaya 
Çıkıyor 
Padişah I. Mehmed aşırı bir düşüneeye 
dayanan bu ayaklanmayı henüz hastır
mıştı ki, E pir dağlarında hanedanla ilgi
li ikinci bir ayaklanma baş gösterdi .  
Yıld ırım Bayezid ' in dönemi anlatılır
ken, Ankara Savaşı sırasında Şehzade 
Mustafa'nın ölüler arasında bulunmadı
ğı, ya da bir Doğu Türkünün eline düş
tüğü veyahut Toroslarda çobanların ara
sında kimliği bilinmeden yaşadığı hak
kında çeşitli görüşlerin olduğundan söz 
etmiştik. 
Bu kayboluşun üzerinden yirmi yıl geç
mişti. Süleyman, lsa, Musa ve Mehmed 
birbirleriyle taht kavgası  yaparlarken, 
kardeşleri Mustafa, ortaya çıkıp da ken
di  hakkını istememişti. Bütün kötü ni
yetleri ve düşünce ayrılıklarını  uyandı-
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ran iç savaş, zaman zaman tahta geçen 
kardeşlerle beraber bir sürü açgözlü ki
şiyi de eylemlerinde serbest bırakmıştı. 
Bir anda devletin her yanında, Yıldırım 
Bayezid' in  gerçek varisi olan Kahra
man Mustafa'nın uzun bir yokluktan 
sonra ortaya çıktığı söylentileri yayılma
ya başladı. Kahraman Mustafa'nın arala
nnda eski İzmir beyi, ş imdiki Niğbolu 
ve Tuna boylan valisi ünlü Cüneyd 
Bey ile babasının eski silah arkadaşlan 
tarafından tanınd ığı bildirildi. 
I .  Mehmed'in sultaniara karşı bunca 
ihanetleri görünen ve her defasında af
fedilen Cüneyd Bey'in tanıklığı kuşkoy
la karşılandı. Ancak I. Bayezid 'in maiye
tinde olan öteki eski paşalar ve yaşlılar 
efend ilerinin talihsiz oğlunu tanıdı. 
Bayezid döneminin tanınmış komutan
lan Evrenos ve Timurtaş beylerin oğul
lan, beraber yetiştİkleri ve Ankara Sava
şı'nda yaptığı kahramanlıklan gıptayla iz
ledikleri Şehzade Mustafa'yı tanıdıkla
rını bild irdiler. 
Ayrıca Yıldırım ile Palaiologos'lar arasın
da süregelen sıkı il işkiler sırasında Sul
tan Bayezid 'i ve beş oğlunu yakından 
görme fı rsatını bulmuş olan Bizanslı 
prensler hafızalannda yer eden şehzade
yi tanımışlardı.  
Nihayet, komşusu Cüneyd Bey tarafın
dan kışkırtılan Ulah P rensi  M i rçea, 
Mustafa'yı kendi topraklanna davet et
ti ve Edirne'de hüküm süren I. Meh
med'e karşı bir müttefik ordusu kurma
sına yardım etti. 
Şehzade Mustafa çevresindekilerk bir
likte, Ankara Savaşı'nda ölüler ve yara-
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lılar arasında yattığı için ganimet arama
ya gelen Timur'un askerleri tarafından 
elbiseleri ve işaretleri çıkarıldı. Daha son
ra kendisini aramaya gelen Türkistanlı
lar, Mustafa'yı basit  bir tutsak gibi Do
ğu Türkistan'a götürüp sattılar. 
Sauldığı aşiretin dilini bilmediği için der
dini anlatamayan Mustafa, daha sonra 
Buharalı bir taeİrİn eline düşmüş, oradan 
da l ran'a götürülmüştü. Ancak burada 
kim olduğunu açıklayan Mustafa, İstan
bul'a yollanmış, Palaiologos'lar da onu 
Cüneyd Bey'e Evrenos ve Timurtaş'a 
göstermişlerdi .  
Bu durum karşısında hiçbir kuşkuları kal
mayan eski komutanlar, Mirçea ile Sır
bistan, Bulgaristan ve Epir  prensleri 
kendisini Yıldırım'ın yasal varisi ve Os
manlıların gerçek hükümdan olarak ka
bul etmişlerdi. 
Kanıtların uydurma olmadığını gösteren 
bu iddia birkaç ay gibi kısa bir zamanda 
Mustafa ve destekleyiciterin çevresinde, 
Osmanlılardan, Dede Sultan ve Şeyh 
Bedreddin' in tamamen yok ed ilmemiş 
yandaşlarından oluşan bir ordu toplan
masına neden oldu. 
Bulgaristan, E pir ve Yunanistan'da gide
rek büyüyen ordu, kırk bin kişiye ulaş
tı. Ordu, Selanik çevresine yerleşti. 
Şehzade Mustafa'nın geçici başkenti 
olarak Selanik kenti seçildi. 

Şehzade Mustafa'nın Planı 
Bozuldu 
Şehzade Mustafa ile yanındakilerin bun
dan sonraki planları şöyleydi :  Sela
nik'ten harekete geçilecek ve Trakya 

zapt edilecekti. Daha sonra Palaiolo
gos'larla işbirliği yapıp Bizans gemilerin
den yararlanılarak Anadolu 'ya geçilecek
ti. Böylece I. Mehmed Bursa'da sıkıştı
olacaktı. 
Mustafa'nın veziri olan Cüneyd Bey'in 
planı, hızlı davranan I .  Mehmed tarafın
dan bozuldu. Kardeşini tanımış ya da ta
nımamış olsun, I. Mehmed hemen hal
kı uyararak, taht iddiasında bulunan 
kişinin Cüneyd Bey'in ihanetiyle orta
ya çıkarılmış bir sahtekar olduğunv ilan 
etti. 
Oğlu Murad'ın İzmir ve Balkan ayaklan
malarının bastırılmasında yararlık göste
ren altmış bin kişilik ordusu Bursa'dan 
Gelibolu 'ya geçti. Selanik Ovası'nda 
yerleşen Cüneyd Bey ve Mustafa'nın 
kuvvetleri, bu ordu tarafından perişan 
edildi. 
Tahtın rakibi ve veziri gençliklerinde, bi
rinin Ankara Meydan Savaşı 'nda, öteki
nin İzmir'de gösterdiği kahramanlığı I .  
Mehmed'e karşı gösteremediler. Ye
nildikleri takdirde maruz kalacakları 
cezayı kestirdikleri için bütün savaş bo
yunca hızlı atlarının üzerinde, okiarın 
menzili dışında ve her an kaçmaya ha
zır olarak beklediler. Ordularının perişan 
olmaya başladığını sezince hemen dört
nala Selanik'e kaçtılar. Orada kendileri
ni, Selanik'i Bizans imparatoru adına yö
neten Demetrius Laskaris karşıladı. 
I .  Mehmed düşmanlarının kendisine 
teslim ed ilmesini istedi.  Ancak Demet
rius, "Misafırler kutsaldır, onları size tes
lim ederek, hizmetinde olduğum impa
ratoru mu küçük düşüremem" dedi .  
Uzun görüşmelerden sonra I .  Mehmed, 
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B izans Imparatoru Palaiologos'tan Cü
neyd Bey ve Mustafa'nın Limni Adası'n
daki Aya Maria Manasrın'nda Rum mu
hafızların gözetiminde ömür boyu hapis 
kalmalarını sağladı. 

imparatorlarYakınlaştı 
Süleyman'ın Ankara Savaşı 'ndan son
ra Avrupa'ya geçerken B izans 'a rehin 
olarak bıraktığı Yıldırım'ın son oğlu Ka
sım Sultan ile kızı Fatma Bayezid'in ka
labalık çocuklarından yaşamayı başaran
lar oldu. 
İ mparatorluğun huzura kavuşması için 
sultanın bütün kardeşlerinin idamını 
öngören insanlık dışı hüküm Kasım için 
uygulanmadı. I .  Mehmed bütün döne
mi  boyunca bu acımasız yasayı uygula
maktan kaçındı. Ancak Bursa Yüce Di
vanı Kasım'ı ölüme mamkum etmişti. 
Olanakların elverdiği kadar iyi davran
maya çalışan I. Mehmed, Kasım'a Bur
sa Sarayı 'nda dünyanın bütün zevkleri
ni taturacak bir yaşam sözü verdi. 
Kız kardeşi Fatma, Batı Anadolu beyle
rinden biriyle evlendirilmiş ve ağabeyi
nin bütün cömertliği ve sevgisiyle saray
da yaşamaya başlamıştı. Merhametli 
yüreği, Osmanlı ailesinin ş imdiye kadar 
uğradığı felaketlerden, kız ve erkek 
kardeşlerinin hiç olmazsa uzak kalması 
ile avunuyordu. Kendisini barışa, adale
te ve devlet'in yaralarının sarılmasına 
adamıştı. 
En sıkı il işkileri B izans Sarayı ile sağla
mış, daha önce Manuel'e söz verdiği gi
bi ne bir kasaba, ne de Marmara Deni
zi'nde bir kayalığı işgal etmişti. Her iki 
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imparator karşılıklı olarak birbirin i  bay
ram dolayısıyla davet ediyordu.  
Padişah I .  Mehmed, vezirlerinin tuzak 
olması hakkındaki uyarılarına rağmen ls
tanbul'a serbestçe girip çıkıyordu. Çok 
güzel donatılmış bir kadırga, her iki 
imparatoru Boğaziçi 'nde gezdiriyor, iki 
kıyıya toplanmış halk imparatorların 
anlaşması onuruna sevgi gösterilerinde 
bulunuyordu. Bazen Manuel karşı kıyı
ya geçerek I . Mehmed tarafından hazır
lanmış çadırlarda ağırlanıyordu.  
lki  imparator kendi milletlerinin mutlu
luğu hakkında uzun uzun konuşuyorlar
dı. Kalplerin yakınlaşmasıyla birlikte, ge
lenekler de birbirine karış ıyordu.  I .  
Mehmed'in doğruluğu Hıristiyanların 
hayranlığını uyandırıyor; Manuel'in hoş
görülü davranışları da Osmanlıların dost
luğunu kazanıyordu. Bu arada Bizans Im
paratoru Manuel, I .  Mehmed Çele
bi'nin Edirne yolunu kısaltınası ıçın 
kendi topraklarından geçmesine bile 
izin veriyordu. 

I. Mehmed Hastalığını 
Gizlerneye Çalıştı 
I .  Mehmed, E dirne'ye döndüğünde te
davisi olmayan dizanteri hastalığına ya
kalandı. Gün geçtikçe kuvvetten düştü
ğünü anlıyor, fakat oğlu henüz oraya gel
meden yakınında bulunanlara zayıflığı
nı belli etmek istemiyordu. Ancak Edir
ne'ye geldiğinin üçüncü günü, camiye gi
derken atının üzerinde baygınlık geçir
di ve düştü. 
Kendisine geldiğinde veziri İbrahim ve 
Bayezid paşalardan, oğlu Murad'ın Edir-
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ne'ye erişinceye kadar ölümünün gizlen
mesini istedi.  Ünlü Vezir Ali Paşa'nın oğ
lu İ brahim Paşa'nın inancına ve kendi
sine beşikten mezara kadar babalık et
miş olan Bayezid Paşa'nın bağlılığına gü
venerek iyileşeceğine ilişkin söylentiler 
çıkarttı ve kendisini sevenlerin duaları 
arasında dünyaya gözlerini kapadı. 

İmparatorluğu Kırk Bir 
Gün Bir Ceset Yönetti 
I .  Mehmed' in ölümü, sarayda en  ufak 
bir söylentiye ya da bir değişikl iğe ne
den olmadı. Hadımağalarıyla aniaşan İb
rahim ve Bayezid paşalar hükümdarın 
ölümünü ordudan ve halktan gizlediler. 
Her türlü ayaklanma olasılığına karşı el
de hazır bir ordu olmasını sağlamak 
amacıyla Şehzade M urad gelinceye ka
dar Ed irne çevresindeki bütün birlikle
ri, I. Mehmed adına yapılan bir çağrıy
la topladılar. 
Bütün birlikler hiçbir şeyden kuşkulan
madan bir araya geldi .  Yalnız her cuma 
padişahı görmeye a lışkın yeniçeriler, 
sultanı görmeden hareket etmeyecekle
rini bildirerek az çok ayaklanma havası
na girdiler. Bu istek karşısında İ brahim 
ve Bayezid paşaların düşünceleri suya 
düşme tehlikesi gösterdi. Ancak vezir
lerin sırlarını bilen Saray Hekimi Kurt 
Uzun, padişahın cesedini mumyaladı, 
yüzüne boyalar sürerek yüz hatlarını can
landırdı, elbiselerini giydirdi ve sarayın 
avlusuna bakan karanlık bir pencere 
içine yerleştirdi. Kaftanı altına giren iki 
haremağası gerektiğinde padişahın eli
ni sallayacaktı. 

Efendilerinin önünden geçmeye başla
yan yeniçeriler kendisini coşkun sevgi 
gösterileriyle selamladı. Bir anda bütün  
kuşkular ortadan kalktı ve İ brahim Pa
şa'nın istekleri, uygulanmaya başlandı. 
Kırk bir gün boyunca, bu hileyle E dir
ne halkı ve askeri aldatıldı ve devlet bir 
ceset adına yönetildi. 
Bu arada I .  Mehmed' in  Bayezid' in gü
venilir adamlarından olan E lvan Bey 
Amasya'ya gitmiş ve Şehzade Murad'a 
babasının öldüğünü, kendisinin Edir
ne'de beklenildiğini ve alınan önlemi bil
dirmişti. 
Anadolu 'yu El  van Beyle birlikte at üze
rinde aşan Murad, Bursa'ya erişmiş ve 
orada kendisini bekleyen vezirlerle gü
ya Anadolu'da baş gösteren ayaklanma
ları bastırmak için getirilen Rumeli or
dusuyla buluşmuştu. 

Amacı Fe thetmek Değil 
Barışı Sağlamaktı 
I .  Mehmed'in ölümü böyle oldu. Dev
lete sahip çıkmaya o kadar çocuk yaşta 
atılmıştı ki, tarih onun bu yaşamını çok 
uzun ve yüklü olarak değerlendirebilir. 
Ancak o öldüğü zaman çok yaşlı değil
di. Osmanlılar kendisini, ırklarını iç sa
vaşın kan ve ateşinden kurtardığı için, 
Türklerin Nuh Peygamberi diye anarlar. 
Yaşamında yalnız bir tek ihtiras vardı. İh
tilalci düşünce ayrılıkiarına ve kötü kar
deşlere karşı savaşırken daima kahraman
laşıyordu. 
Zaferden ve barıştan sonra kendisini yal
nız bir tek aşırılığından dolayı eleştire-
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biliriz, bu da aşırılıkların en cömerdi olan 
bağışlamalarıdır. 
Hainleri hemen bağışladığı için zaman 
zaman onların ihanetine fırsat vermiştir. 
Fakat uzun karışıklıklardan sonra işba
şma gelen her kişi, isterse adı Sezar, IV. 
Henry ya da I. Mehmed olsun çok faz
la cezalandırmak ve öç alma duygusunu 
çeşitli acılarla sürdürmek istemiyorsa, ba
ğışlamak zorundadır. 
Ülkede sağladığı huzur  I. Mehmed' i  
eleştİren ş iddet  taraftarların ı  haksız 
çıkarmıştır. Rakiplerinin yarattığı deh
şet havasını silerek devleti herkese sev
d i rmiştir. Amacı durmadan fetherrnek 
değil,  barış sağlamaktı. Aslında bu, 
gerçek devlet adamların ın  başarısı de
ğil midir?  

Yapıtlarını Tanrı ve Millet 
Adına Yaptırmıştı 
I .  Mehmed'in gerçek arkadaşlığa daya
nan dostlukları, tek kelimeyle övgüye 
değerdir. Öldükten sonra da anılmak is
teyen insanlar gibi anıtlar yaptırmaya me
raklıydı. Edirne ve Bursa'da yaptırdığı 
yapıtları, kendi büyüklüğüne değil ,  
Tanrı 'sına ve milletine adıyordu.  
Her cephesi iki  yüz adım uzunluğunda, 
zarif sütunlar ile tutturulmuş dokuz 
kubbeli, sınır taşı gibi duran iki minare
si ile Edirne Camisi zenginliğini, zevki
ni ve mimarlarının büyüklüğünü ortaya 
koyar. 
I .  Mehmed Bursa'da Yeşil Cami'nin 
yapımı için elli bin duka altını ile üç iş 
yılı  harcadı. Bu cami herhangi bir klasik 
stile sahip olmaksızın, beyaz bir mermer 
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temele oturmuş ve Asya i le Ege adala
rının bütün renkli merrnerierinden ya
pılan bölmelerden meydana gelmişti .  
Kan rengi mermerden oyulan kapısı 
üzerine Kuranıkerim'den ayetler kazıl
mıştı. Ku b besi İ ran'ın şeffaf porselenin
den yapıldığı için, Timur'un Semer
kant'taki sarayı gibi göğün maviliğini ta
pınağın içine geçiriyordu.  

��Bizi Daha Aydınlık Günler 
Bekliyor" 
Döneminin sayısız savaşlada geçmiş ol
ması ve sık sık kanlı ayaklanmalarla 
sarsılması, yine de insan zihninde önem
li bir yer tutan ölümsüz yapıtların orta
ya çıkmasını önlememiştir. Zaten Fars
ların, Arapların ve Mısırlıların rakibi 
olan Türkler, B izans'ın yükselmiş şair
leri, yazarları ve bilginleriyle ilişki kura
rak şiir, bilim, d inbilimi, hukuk, tıp, mi
marlık ve tarih gibi konulara çok daha 
fazla ilgi duymuşlar ve artık fetherme
yi bırakarak uygariaşma yoluna giren mil
letler gibi, bu bilimiere ciddi biçimde 
eğilmişlerdir. I .  Mehmed'in yakınında 
bulunanlar arasında ko�utanı, veziri 
ve özellikle dostu olan Bayezid Pa
şa'dır. Mehmed Çelebi, Bayezid Pa
şa'nın kendisini Ankara Savaşı'ndan ka
çırdığını, Tokat dağlarında d ilenci der
viş kılığına sokarak gizlediğini  ve Ti
mur'un askerlerinden kaçamayacak du
ruma geldiğinde kendisini sırtında taşı
d ığını asla unutmamıştır. 
Hekimlerinden Şeyh i, aynı zamanda en 
sevdiği şairlerinden bir idi .  Güneş ve 
Neşe adlı yapıtın sahibi olan Karaman-
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lı Cemali 1 5  kendisine hem okuma yaz
ma, hem de Farsça, Arapça ve Rumca 
öğretmiştir. Edebiyara karş ı duyduğu 
aşırı sevgi ve yazarları koruması, dün
yanın her yanından Bursa'ya tanınmış ki
şilerin akın akın gelmesine neden olu
yordu. Kendinden öncekiler gibi Bi
zans'ın topraklarını, kentlerini ve zen
ginliğini yağmalamaktansa, barış yo
luyla istediklerini elde ediyor ve akıllı 
davranışlarıyla onlardan ganimet toplu
yordu. I . Mehmed'in çok kısa süren hü
kümdarlık döneminde Osmanlılar Asya 
ve Avrupa'da dinlenme fırsatını bulmuş
lardır .  Bu arada Osmanlılar, on yıldır  iç 
savaşın açtığı yaraları sarmak ve azalan 
nüfuslarını çağaltmak için ihtiyaç duy
dukları barışın bütün nimetlerinden 
yararlanmışlardır. Eğlence, düzen, disip
lin, tarım, uygar i l işkiler, sınırlara saygı, 
anlaşmalara uyma, deniz ticareti, ticaret 
kuralları, deha ve diniere karşı saygı gös
terme gibi . . .  

Hıristiyanlarla kurdukları sıkı bağlardan 
Avrupalı güçlerle kurulan ilişkilerden de 
büyük ölçüde yararlanmışlardır. Bazı 
padişahları, yurttaşlarının şanı için çok 
şey yapmışlardır. Ancak imparatorlu
ğun kurtuluşu ve sağlam temellere otur
ması için yapılan en iyi hareket, I. Meh
med zamanında gerçekleştirilmiştir. I. 
Mehmed'in milletine yaptığı en büyük 
iyiliklerden biri de, bilgelik ve devlet 
adamlığı n iteliklerini benliğinde topla
yan Murad gibi bir oğul bırakmasıdır. 
I .  Mehmed son nefesini verirkel\ oğlu 
Murad'ın döneminin devlet için parlak 
geçeceğini kestirmişti. Babasının has
talığı Şehzade M urad 'a bi ld i r i lmek 
üzereyken, kağıt kalem isteyen I .  Meh
med, imzasının altına şu satırları yaz
mıştı: 
"Karanlıklar yaklaşıyor; ama bizi daha ay
dınlık günler bekliyor. Yaşamımızın ge
çici çiçeği soluyor; fakat o başka bir ya
şam içinde yeniden açacaktır." 

1 5  XV. yüzyıl Türk şairlerinden. Ün lü  şair Şeyhi'nin yeğenidir. 1410 ya da 1 4 1 2'de doğdu ve 1 480'den sonra istan
bul'da öldü. Bir söylentiye göre Bursalıdır. l l .  Murad döneminde ün kazandı. 1 466'da yazdığı Hüma vü Hümayun 

(Gülşen-i Uşşak) adlı mesnevisini ll Murad'a, 1 455'te yazdığı Miftah-ül Ferec (Rahatlığın Anahtarı) adl ı  öteki mes
nevisini Fatih Sultan Mehmed'e sundu. Divanıysa bulunamadı. 
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8. BOLUM 

Bütün U stünlükler II. 
Murad'da Toplanmıştı 
Çocukluktan henüz çıkmış olan I I .  
Murad, aslında hem S�!Vij!Ş ;;ı;;m�ı, 
tında, hem de politi ktu�hı 
çocukluktan çok uza.:�:J:i, 
On iki yaşındayken ot" 
dunun baş ı nda BaL 
kanlar'da çıkan ayak
lanmayı bastırdığı sı
rada, babası I. Meh
med 'in kal b i n de ,  
oğlunun vaktinden 
önce tahta orucacağı
na ilişkin bir  önsezi 
doğduğunu söylerler. 
Sultan, bunun için oğ" 
!unu hükümdarların e;g� .. 
tirninden geçirmek im:�-
miştir. Onu savaşlari;� ,,, �� ik-
tidarın zorluklarıyla br�:! 
bırakmıştır. I I .  Murad'ın vaktinden ö n 
ce tahta geçmesi, I .  Mehmed'in tasan
Iarına çok uygun düşüyordu. 
II. Murad gençliği, yakışıklığı, ince dav-

ranışları, savaş becerisi, Bayezid Paşa ile 
yaptığı tartışmalardaki yumuşakbaşlılığı, 
çocuksu görünüşüyle herkesin, ama özel-

likle askerlerin sevgisini kazanmıştır. 
Aym::a H. Murad'a asker dahil 

:he.dkes saygı göstermiştir. 
U·i'ıylece II. Murad, Os

n:ıanlı ordusunun tanrı
sal komutanı durumu

na gelmiştir. 
Baba I. Mehmed' in  
düzgün yüz hatları 
aynı biçimde oğluna 
geçmişti. Bu benze
menin neden olduğu 
manevi e tkiye, I l .  

Murad'ın yakışıklığın
dan i leri gelen bir baş

[;; ;t. etki de eklenmişti. 
Si.:kı:: lin kısası bir milletin 

���;��·� ıjii�in i  yöneten hüküm
,d;Ji�·d�ı günnek istediği, doğanın ta

cı olan yakışıklılık bütünüyle I I .  Mu
rad'ın kişiliğinde toplanmıştı. 

Il. Murad 
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Bizans Mustafa'yı Serbest 
Bıraktı 
Amasya ile Bursa'yı ayıran uzun yolu hız
la ve tanınmadan aşan II .  Murad, baba
sının ölümü Bursa'da yayılmadan ken
te gird i.  I . Mehmed 'in ölümünü ancak 
o zaman öğrenen yeniçeriler yeni sulta
nı karşılamak için kentin dışına çıktı. II .  
Murad, yeniçeriterin başlarında büyük 
sevgi gösterileri arasında kente girdi. Bü
tün yol boyunca I. Mehmed'in cenaze
si  örtüye sarılı olarak geti rilmişti. 
Babasının ölüsünü gören Il. Murad göz
yaşlarını tutamadı. Cenaze büyük tören
den sonra Yeşil Cami'nin yanındaki tür
beye gömüldü. 
II .  Murad'ın, Osmanlıları taht hakkında 
duraksatacak yaşta başka erkek karde
şi yoktu. 
I. Mehmed daha henüz beşikte olan iki 
kardeş bırakmıştı. Ancak daha önceden, 
taht üzerinde hak iddia eden ve yenil
d ikten sonra Bizans imparatoru Manu
el'in korumasında Lemnos'ta hapsedi
len amcası Mustafa vardı. Eğer Musta
fa Bizans imparatoru tarafından serbest 
bırakılsaydı, Osmanlıları yine ikiye bö
lecek iç savaşlara neden olabilirdi. 
Bursa'ya elçiler gönderen hain Manuel, 
I I .  Murad'ı  tehdit ederek Osmanlı Ha
nedanı'ndan rehineler istedi.  O zaman
lar sadrazam olan Bayezid Paşa, Rum el
çilerine gururlu bir ifadeyle, isterse Yıl
dırım Bayezid 'in kanından gelsin, gitvur
ların elinde yetişmiş bir prensin asla Os
manlıları yönetemeyeceğini belirtti. Ha
talı hareket eden Manuel, bu yanıt üze
rine Mustafa'yı serbest bıraktı. 
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Bu arada Selanik bozgununda ölümden 
kurtulan Demetrius Laskaris 'i ,  Lem
nos'a göndererek Cüneyd Bey' i de ser
best bıraktı rdı. Özgürlüklerine kavuşan 
iki bozguncu imparatorun zoruyla bir an
laşma imzalad ı. İki kafadar, Rumların 
yardımıyla tahta oturdukları zaman, da
ha önce Bizans'ın elinde olan Gelibolu 
ile Marmara Denizi'nin Trakya ve Batı 
Anadolu sahilterindeki bütün kentleri ve 
Karadeniz sahillerini Bizans İmparator
luğu'na iade edeceklerdi. 

Mustafa Bey Büyük Bir 
Ordu Topladı 
Bizans imparatorunun savaş gemileri, 
Mustafa ve Cüneyd beyleri bir zaman
lar kendilerini destekiemiş olan Gelibo
lu çevresine çıkardı.  
Olay, Ed irne'de I .  Mehmed'in ölümü
nü saklayan İ brahim ve Bayezid paşala
rın ne kadar akıllı davrandıklarını kanıt
hyord u. Çünkü, her ne kadar Gel ibolu 
garnizonu askeri disiplini gereği Il. Mu
rad'a bağlı kaldıysa da, gerek Yıldırım Ba
yezid' in anısında ısrar eden, gerek on ye
di yaşında bir çocuğun imparatorluğu ye
terince yönetemeyeceğine inanan Trak
ya halkının büyük bir bölümü Musta
fa'nın hakkını savunmaya başladı. 
Mustafa birkaç gü n içinde Trakyalı, 
Makedon ve Epirlilerden oluşan büyük 
bir gücü Selanik Ovası'nda toplamayı ba
şardı. Körfez üzerindeki bütün limanla
rı tek tek eline geçird i.  
Yüz yirmi bin kişilik bir ordunun başın
da Gel ibolu 'nun kapılarına dayandı. 
Kent Cüneyd Bey'in hilesine aldanarak 
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teslim oldu. Çıkarı olduğu zaman taraf 
değiştirme işinde büyük bir becerisi 
olan bu hain, dataverel i  işlerde çok az ya
nılıyordu. 
Bu bakımdan onunla beraber olmak, sü
rekli kazanılan tarafta olmak anlamına 
geliyordu. Tarihte, İngiltere'de Shaftes
bury kontu ve Fransa'da Prens Talley
rand gibi kişilerde görülen bu karakter, 
Rumların ikiyüzlülüğü ile boy ölçüşebi
lecek bir özellikteydi. 

Halka ve Askere Kendini 
Sevdirmişti 
Henüz tahta oturduğu bir sırada devle
tin parçalanmaya başladığını gören Il .  
Murad, hemen babasının divanından en 
deneyimli yaşlıları, Timurtaş ' ın oğulla
rını, kendi silah arkadaşlarını topladı. 
Genç vezirleri, hemen Rumeli'ye geç
mesini ve ataları Yıld ırım'ın şanına layık 
bir b içimde ayaklananlara karşı koyma
sını önerdiler. "Bu turu, ancak şimşek da
ğıtır" d iyorlardı .  
Bu öneri Murad'a yatkın geliyordu. Yıl
ların verdiği deneyimlerle pişen İbrahim 
Paşa ve savaşlarda yetişen Bayezid Pa
şa şu görüşteydi: 
"Eğer savaş alanında yenilecek bir kişi 
varsa, onun padişah olmaması gerekir. 
Çünkü bir padişahın talihsizliği onun so
nu olur. Oysa komutanının ve ordusunun 
talihsizliği komutan için utanç, ordu 
için de felaket olur." 
Murad bu akla yatkın uyarıları kabul et
mek zorunda kaldı. İzmir Körfezi çevre
sindeki Foça Limanı'na sahip olan Ce
nevizlilerden savaş gemileri kiralandı. 

Bayezid Paşa, ancak toplayabild iği otuz 
bin kişilik Anadolu ordusuyla Marmara'yı 
aştı. Mustafa'nın kalabalık ordusu tara
fından korunan Gelibolu Kalesi 'n in  
önüne yerleşti. Bayezid Paşa'nın ordu
sunu bu biçimde yerleştirmesi yanlış ol
du. Çünkü ordu Gelibolu garnizonuyla 
karşı karş ıya kalmıştı. Garnizondaki 
Trakya halkı yeniçerilere Mustafa Bey'in 
tarafına geçmeleri yolunda çağrılar yapı
yordu. 
Bu durum olumsuz gelişmelere neden 
oluyordu.  Nitekim bir süre sonra.Baye
zid Paşa tamamen çaresiz kaldı. Eğer 
Mustafa'ya doğru i ledese Gelibolu gar
nizonu karşısına çıkacaktı. Böylece Mus
tafa Bey de arkasından dolanarak onu iki 
ateş arasında bırakacaktı. Eğer daha 
fazla hareketsiz kalırsa güçsüzlüğünü is
pat etmiş olacak ve yeniçeriler karşı ta
rafa geçeceklerdi. 
Her zaman Cüneyd Bey'in öğütlerine 
uyarak hareket eden Mustafa Bey, cüret
li davranınakla kaybedeceği hiçbir şeyi 
olmadığını biliyordu. Tersine en küçük 
bir üstünlük sağlamasıyla, kazancının çok 
büyük olacağının farkındayd ı. Halk da 
bu durumu sezinlemişti. 
Bu yüzden Trakya halkı Mustafa Bey'in 
çevresinde toplanınayı kendi çıkarına uy
gun buldu .  Yaşlılar, Mustafa Bey'in Yıl
dırım Bayezid'e benzediğini gençlere an
latmışlardı. Bu gerçek ve Mustafa Bey'in 
geçmişi için duyulan acıma ile bir padi
şaha yakışacak kadar sahip olduğu yiğit 
güzelliği, asker ve halk arasında büyük 
sevgi toplamasına neden olmuştu. Etki
li konuşmalarıyla, Tesalya ve Trakya 
köylülerine karşı candan davranışlarıy-
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la kendisini herkese sevdirmişti. Asker
lerine her zaman bağışlayıcı olarak dav
ranması ve Cüneyd Bey'in, Bayezid Pa
şa 'nın ordusuna çeşitli yollardan akıttı
ğı altınlar, ordu içinde de Mustafa Bey' e 
bir bağlılığın doğmasını sağlamıştı. 
Talihsiz Bayezid Paşa ne güven içinde 
ilerleyebiliyor, ne de şerefiyle geri çeki
lebi liyordu. Her sabah ordusu na göz 
gezdirdiğinde, Mustafa'nın yanına geç
miş olan askerin eksikliğin i  anlıyordu. İç 
savaşlarda, uzun süre halkın düşüncesin
den uzak tutulmuş bir orduya güvenile
mez. Çünkü, halk nereye koşarsa, bir sü
re sonra ordu da aynı yere gidecektir. 
Bütün içgüdülerinde olduğu gibi kaynak 
bakımından da ordu, halk demektir. 
Başkaldırı salgınından kaçmak isteyen 
Bayezid Paşa, n ihayet Edirne'ye doğru 
i lerleyerek ova üzerinde karargahını 
kurdu. 

Mustafa Edirne 'ye 
Savaşmadan Girdi 
Kendisine Edirne yolunu açan kent ve 
kasabalıların hep birden M ustafa'ya tes
l im olması, onun Bayezid Paşa 'nın kon
cluğu yerin karşısına, Sazlıdere'ye yerleş
me cüretini göstermesine neden oldu. 
E lbe dönüşünde kendis ine karşı savaş
maya yol lanan askerleri davasına i nan
dıran Napolyon gibi Mustafa Bey de, iki 
ordunun arasında tek başına ilerledi. On
lara talihsizliklerinden ve haklarından söz 
etti. 
Bayezid Paşa 'nın yeniçerilerine seslen
di. Askerler, iki taraf arasında duraksıyor
du. 
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Nitekim Bayezid Paşa'nın askerleri de 
eski anılarını canland ıran ve kend ileri
ne Tanrı adına hitap eden Mustafa 
Bey' in; silah yerine dostluk uzatan elle
rini gördüler. Askerler, halkın Mustafa'ya 
tapareasma sevgi gösterileri yaptığına ta
nık olduktan sonra hep birlikte onu 
desteklemeye başladılar ve hemen onun 
ordusuyla kaynaştılar. Mustafa, Bayezid 
Paşa'yı II .  Murad'a bağlı kalan öteki ko
mutanları kendi yeniçerilerine zincirlet
ti ve Edirne kentine, halk ile ordunun 
görkemli gösterileri arasında savaş ya'p
madan girdi .  Atalarının sarayı ded iği I I .  
Murad' ın sarayı kendisini kabul etti. 

Paşanın Başı Sarayın 
Avlusuna Düştü 
Ertesi gün Mustafa Bey, zincire vurul
muş olan Bayezid Paşa'yı ve kardeşi 
Hamza Bey' i huzuruna getirtti. Sanki za
ferin en büyük ödülü öç duygusoymuş 
gibi, Bayezid' i  hain Cüneyd Bey'e tes
lim etti. 
Hatırlanacağı üzere, Bayezid Paşa bir za
manlar Cüneyd' in kızıyla evlenmek is
temiş, o ise bu isteği hakaretle geri çe
virerek, kendisine damat olarak Arnavut 
köle Adulas' ı  seçmişti. Daha sonra yapı
lan savaşta Bayezid Paşa'nın eline geçen 
Adulas, ham bir i ntikam duygusunun 
kurbanı olarak erkeklik organlarından 
yoksun bırakılıp haremağalarının yanı
na yollanmıştı. Cüneyd Bey'in kızı ve da
madı adına Bayezid Paşa'dan alınacak 
öcü vardı.  
Edirne Sarayı'ndaki çavuşlara emrede
rek başının uçurulmasın ı  istedi.  İdam 
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edilmeden önce paşaya dönerek, "Tut
saklarının erkeklik organlarını yok et
mekte çok usta bir adamın başını kes
mekle aslında haksızlık ediyoruz" dedi. 
İmparatorluğun kaderini bağlılığı ve tem
kinli davranışlarıyla iki defa değiştiren Ba
yezid Paşa'nın kafası sarayın avlusuna 
düştü. Bursa Sarayı'ndan ayrılırken böy
le bir sonia karşılaşacağını düşünen Ba
yezid Paşa, vasiyetini hazırlamıştı. 
Beş yüz bin akçe tutan servetini,  kendi 
çocuğu olmadığı için, IL Murad'a bağ
lılığından dolayı ödüllendirmek istedi
ği Timurtaş'ın oğlu Umur Bey'e bırak
tı. Bayezid' in kardeşi ve komutanı olan 
Hamza Bey, Cüneyd Bey tarafından 
cezalandırılmadı. Ancak serbest bırakı
lan Hamza Bey daha sonra ağabeyinin 
öcünü aldı. 

Mustafa Bey, Manuel' e 
Verdiği Sözü Tutmadı 
Bizanslılar tarafından çok adi koşullar al
tında yardım gören Mustafa, Osmanlı 
Devleti'nin yarısına sahip olur olmaz, İm
parator Manuel kendisinden Gelibo
lu'yu ve Marmara kıyısındaki kentleri Bi
zans'a geri veren antlaşmanın hemen uy
gulanmasını istedi.  Her koşulu kabul 
ederken duraksamayan Mustafa Bey, bu 
sefer her şeyi inkar etmekte bir sakın
ca görmedi. Kendi tarafına geçen halk 
ve ordunun ancak devletin parçalanma
sı durumunda kendi karşısına geçeceği
ni iyi biliyordu. 
Bizans İmparatoru Manuel 'in komuta
nı Demetrius Laskaris kendisini inandır
maya çalış ırken, şöyle yanıt verdi: 

"Ben, kend i  topraklarımı İmparator 
Manuel ' in  hesabına yeniden fethet
miyorum. Artık ihtiyacım kalmayan 
askerlerin i  al ve ülkene dön. B izanslı
lardan gördüğüm hakaret onlara karşı 
saygı duymamı önlüyor. Selanik'te be
ni konuk ettiğiniz gerçektir. Ancak 
unutmayın, Lemnos'ta ben i  hapset
miştiniz. Şu durumda ödeştik sayılır. Ar
tık bundan böyle size, bir Osmanlı pa
d işahı gibi davranacağım."  
Bu yanıra çok kızan Bizans İmparatoru 
Manuel, bir zamanlar Mustafa'yt Mu
rad'a karşı isyan etmeye kışkırttığı gibi, 
şimdi de Murad'ı Mustafa'ya karşı öç al
mak için kışkırtıyordu. Demetrius Las
karis'i Bursa'ya göndererek aynı yüzsüz
lükte sultanla işbirliği yapmayı önerdi .  
B izans Sarayı'nın İstanbul'da tutunabil
mesi, ancak Osmanlılar arasında çıkacak 
anlaşmazlıklam bağlıydı. B izans üstün 
gelen tarafa yanaşarak varlığını sürdürü
yordu. Zaman zaman aynı utanmazlık
la hizmet ve ihanet ettiği tarafların öç
lerinin çatışacağı günü hazırlıyordu. Bü
tün komşularıyla sürdürdüğü iğrenç iliş
kileri, pek yakında gerçekleşecek olan 
çöküşüne işaret sayılıyordu. 

Cüneyd Bir Kere Daha 
ihanet Etti 
Mustafa Bey uzun tutsaklık yaşamının 
ruhunu gevşetmiş olmasından dolayı 
hileyle ele geçirilmiş bir tahttan müm
kün olduğu kadar fazla yararlanmak is
tiyordu. 
Bu yüzden E dirne Sarayı 'nın bahçele
ri, çılgın eğlenceleri ve haremi  içinde 
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kendini  kaybetti. Kendi çevresinde 
toplanarak tahta geçmesini sağlayan ço
banlardan ve köylülerden kurulu dü
zensiz birlikleri kendine bağlayabilmek 
için, bu gönüllü lere ilk defa olarak 
günde elli akçe maaş bağladı. Böylece 
yeniçerilerin karşısına, yeni bir  ücret
li asker topluluğu çıkarmış oldu. Mus
tafa'nın uzun süre iktidarda kalabilecek 
güçte olmadığını sezen ve daima zeki, 
tal ihl i  insanlara h izmet etmek isteyen 
Cüneyd Bey, yen i  efendisini Asya top
raklarının fethi için Ed irne Sarayı ' nın 
çılgınlıklarından boş yere uzaklaştırma
ya çalıştı .  

Çabalarının sonuçsuz kalmasından 
umudunu kaybeden ve Mustafa Bey'in 
beceriksizliğine inanan Cüneyd Bey, 
sanki h içbir  şey olmamış gibi, eski 
ihanetlerini affettirmek amacıyla bu se
fer çok daha iğrenç bir ihanete kalkış
tı. Bir padişah Süleyman, Musa, Meh
med Çelebiler ve Mustafa Bey döne
minden öğrendiği derslerle kendisine 
sunulan çekici önerileri asla geri çevir
mezdi. Cüneyd Bey, I I .  Murad 'ın sad
razaını olan İbrahim Paşa'ya gizli haber
ciler gönderd i .  
Eğer I .  Mehmed'in oğlu, kendisine, İz
mir, Tire Kemalpaşa ve Ege 'nin  güzel 
vadilerini  yen iden bağışlarsa, I I .  Mu
rad'ın Edirne'yi almasına karşı koyma
yacaktı. Kendisine son derece yararlı, 
düşmaniarına ise o kadar zararlı olan 
böyle bir yardımcının önerileri hemen 
kabul gördü. İhanette karar kılan Cü
neyd Bey'in bütün istekleri yerine ge
tirildi .  
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Il .  Murad Savaşmadan 
Zafere Ulaştı 
Yalnız, hazırlanan tuzağa itmek içi n 
Mustafa Bey'in Edirne'den ayrılması ge
rekiyordu.  Çünkü Sultan I I .  Murad'ın 
Mustafa Bey'in kişiliğinde yarattıkları ef
saneyi koruyacak olan Trakya halkını, 
bütünüyle karşısına almadan Edirne'ye 
kadar ilerlemesi gerekirdi. 
Bunun için Cüneyd Bey, Mustafa Bey'i 
Anadolu 'ya geçerek, Sultan I I .  Murad 'l 
asıl başkentinden kovarak bütün toprak
ları birleştirmeye inandırdı. Mustafa 
Bey, yanında başıbozuk askerleriyle 
Venedik'ten ödünç alınan kadırgalarla 
Marmara'yı geçti, Lapseki'ye ayak bas
tıktan sonra, Ulubat Çayı'nın suladığı en
gin ovalara yayılmaya b�şladı. 
Geceleyin Lapseki Ovası'nı yaktıkları 
ateşlerle baştan başa kaplayan Mustafa 
Bey'in ordusunun görkemli durumunu 
gören Sultan II. Murad, bir an başken
tinin elden gideceğini  sanarak ürperdi.  
Ancak Sadrazam İbrahim Paşa'nın Cü
neyd Bey'in ihaneti hakkında kendisi
ne verdiği güveneelere ve gençlik yılla
rının sadık arkadaşlarının cesaretine gü
venerek, yirmi bin seçme askeriyle Bur
sa'dan ayrıldı. 
Karşısına Ulubat'ın geçit vermeyen or
manlarını, sağına çayın taşkınlarında 
bataklık olmuş düzlükleri alarak, bu 
doğal engellerin içinde güçlükle hareket 
etmek zorunda kalan Mustafa Bey'in ko
mutanlarını izlemeye başladı.  
Bu durumdan canı sıkılan Mustafa Bey, 
atlarının altındaki ovayı durmadan çiğ
neyen ordusuna ne hükmedebiliyor, ne 
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de sahip olabiliyordu. Sabırsızlıkla çayın 
sularının çekilmesini ve ordusuna yolun 
açılmasını bekliyordu. Çevresinde bazı 
ihanetierin döndüğünü hissediyor, fakat 
ortaya çıkarmaya ve cezalandırmaya ce
saret edemiyordu. 
II. Murad'ın sadrazaını İbrahim Paşa, bir 
yandan Mustafa Bey'den uzaklaşan Cü
neyd' i  oyalarken, d iğer yandan el altın
dan yolladığı mektuplarla Cüneyd Bey'in 
ihanetini üstü kapalı bir biçimde belirt
meye çalışıyordu. 
Birbirinden sürekli kuşkulanan iki suç 
ortağı, karşılıklı olarak birbirine göz
hapsine almışlardı. Ancak kuşkularını 
açığı vurmuyorlardı. Karşılıklı güvensiz
lik saldırı tasarılarını yavaşlanyar ya da 
suya düşürüyordu. Hatta Mustafa Bey, 
kendisine vaat edilen zaferlerde bile bir 
tuzak görüyordu. Rakip karargah böyle
sine kendi kendine çürüyüp giderken, 
İbrahim Paşa'nın büyük ustalıkla hazır
ladığı tasarılar gerçekleşecek ve I I .  Mu
rad hemen hemen savaş yapmadan bü
yük bir zafere ulaşacaktır. 

Ayrıcalıldı Birlikler 
Birbirine Dü�man Oldu 
Karamanlıların Toros bölgesine ege
men olmaları gibi, Balkanlar'da kalaba
lık bir aşiretin feodal başkanı olan Miha
loğlu, I. Mehmed zamanında ortaya çı
kan bir başkaldırma olayında yakalanmış 
ve o tarihten beri Tokat Kalesi 'ne hap
sedilmişti. 
Mihaloğlu'nun Avrupa'da bulunan Türk 
aşiretleri üzerindeki etkinliğini bilen İ b-

rahim Paşa, onu serbest bıraktırdı ve 
padişahın huzuruna çağırdı. Yaşlı vezir, 
Mustafa'nın öncü kuvvetlerinin çoğun
lukla Balkan köylüsü olduğunu biliyordu. 
Bir  gece, Ulubat Çayı'nın karşı kıyısın
da ateş çevresinde oturmuş olan akıncı
lar aralarında konuşuyorlardı. M ihaloğ
lu'nun da başlarında olmasını çok istiyor
lardı. Çayın öteki kıyısına rastlantı sonu
cu yaklaşmış olan Mihaloğlu eski arka
daşlarının seslerini tanımıştı. Çok ünlü 
olan haykırışıyla onlara seslenmişti. 

• 
Bu savaş çığlığı, akıncılar tarafından he-
men tanınm ıştı.  Hep bir  ağızdan sor
dular: 
"Mihaloğlu sen misin, yoksa hayaletin 

o ?" mı. 
Mihaloğlu şöyle yanıt verdi: 
"Evet benim, gerçek padişah ile beraber 
bir serüvencinin peşine takılan kardeş
lerim ve oğullarımla ülkemin kurtuluşu 
için çarpışmaya geldim. İçinizden biri çı
kıp da beylerinin göğsüne ok atabilir 

. ?" mı. 
Bu sesi, bu sözleri ve Mihaloğlu'nun atı
nın nal seslerini işiten akıncılar hemen 
aralarında toplandılar, hep birden atları
na koştular ve surları aşarak beylerini ku
caklamaya gittiler. Böylece on bin kişi
lik akıncı kuvveti II. Murad'ın saflarına 
geçmiş oluyordu. 
Sabah olunca, Mustafa'nın öteki yardım
cı birliklerinden olan azaplar1 ,  akın c ıla
rı izlemek için çayı, dağlara yakın olan 
bir noktadan aşmak istediler. 
Timurtaş'ın oğlu Umur Bey tarafından 
yönetilen on bin yeniçeri, hep birden ha-

1 Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanılan askerlere verilen isim. 
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rekete geçerek Ulubat Çayı'nı aşmaya 
çalışan beş bin azabı, birden bastırıp yok 
etti. E le geçirilen tutsaklar Padişah I I .  
Murad'ın karargahında o kadar ucuza sa
tıldı ki, bir koyun karşılığında iki kişi ve
riliyordu. 
İşte Sultan Mahmud zamanına kadar bu 
iki ayrıcalıklı birliği kanlı çarpışmalara 
sürükleyen çekişme, bu olaydan doğ
muştur. 
B ir ara Mustafa Bey'in yüzünde bir gü
vensizlik sezen Cüneyd Bey, ertesi ge
ce yanına bütün servetini ve altmış gü
venilir adamını alarak Aydın yolundan 
kaçtı. Gün ağardığında Cüneyd Bey'in 
kaçmış olduğu anlaşılınca Mustafa'nın 
askerleri talih kuşunun da ellerinden 
kaçmış olduğuna karar verdiler. Bir an
da başlayan kargaşalık sonunda ortaya çı
kan bozgun havası bütün ovayı sarmaya 
başladı. 
I I .  Murad 'ın eski askerleri, Mustafa 
Bey'in ordusuna boşuna bağırarak kaç
mamaları ve Osmanlılara yakışır biçim
de düzene girmeleri için uyarıyorlardı. 
Oysa onlar Mihaloğlu'nun haykırışiarı ve 
Cüneyd Bey'in hainliğini düşünüyorlar
dı. Bu durum karşısında bütün askerle
rinden yoksun kalan Mustafa Bey yanın
da sadece at uşakları olduğu halde dört
nala Lapseki'ye kaçtı. Kendisini zorluk
la bir balıkçı kayığına atarak bir ordoy
la geçtiği aynı denizi tek başına aştı. 

Cenevizli Tüccarın 
Açıkgözlülüğü. 
Mustafa Bey' i Lapseki'ye kadar izleyen 
IL Murad, onun Edirne'ye varmasını ne 
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pahasına olursa olsun engellemek için bir 
Ceneviz gemisi kİraladı ve en güvendi
ği arkadaşlarıyla karşı kıyıya ayak bastı. 
O sıralar birkaç savaş gemisiyle Lapse
ki çevresinde bulunan Cenevizli soylu 
ve Foça'nın Valisi olan Adorno, Ceneviz 
taeirierin ince zekasından unutulmaz bir 
örnek verdi. Sultan ve yüz adamını altın 
karşılığı gemisine aldı ve öteki gemile
rini de peşinden getirtti. Tam denizin or
tasında Padişah Il. Murad 'ın ayaklarına 
kapandı: 
"Sultan'ım, Genova' nın Foça Dağı'�da 
işlettiği şap madeninden dolayı s ize 
olan yirmi bin duka altın borcunu ve yıl
lık işletme vergisini affedin. Aksi durum
da sizi tekrar Asya kıyısına çıkartacağız 
ve böylece ülkenizin yarısını yitirecek-

. .  ,,. s ın ız. 
II .  Murad'ın yaşamı bu fırsatçı Ceneviz
linin iki dudağı arasındaydı. Arkadan ge
len gemilerin topları padişahın bulundu
ğu kadırgaya çevrilmişti. 
IL Murad Cenevizli soyluyu küçümse

yici bir gözle süzdü ve vergiyi kaldıran 
sözleşmeyi imzaladı. Osmanlılar zafer ve 
imparatorluk için savaşırlarken, Venedik
Iiler, Cenevizliler ve öteki İ talyanlar 
yalnız zenginlik için mücadele ediyorlar
dı. Bu iki ırk asla anlaşamazlardı.  Tica
ret milletleri zenginleştirirken, insanla
rın milli duygularını söndürüyordu. 

II .  M urad Amcasını Astırdı 
Lapseki'den Gelibolu Kalesi 'ne çekilen 
Mustafa, kulelerden düşmanın ordusu
nu getiren Ceneviz kadırgalarını izliyor
du. Adorno'ya Gelibolu Kalesi'nde birik-
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miş olan bütün servetini önererek düş
manlarını tekrar Asya kıyısına çıkarma
sını istedi. Adamo'nun ise II. Murad'dan 
sağladığı ayrıcalık, hazinelerle değiştirit
meyecek kadar değerliydi. 
I I .  Murad, Gelibolu Kalesi çevresinde 
ancak üç bin yeniçeri topladığı sırada, 
Mustafa Bey surların üstünden onu ok 
yağmuruna tuttu. Sayıca çokluğun kar
şısında fazla dayanamayacağını anlayın
ca da, kalenin Trakya'ya açılan kapıla
rından Edirne'ye doğru kaçtı. 
İkinci başkente vardığında hazinelerini 
toplayıp katırlara yükletti. Sırp kralından 
medet umuyordu. Balkaniara doğru kaç
ma fırsatını  bulabildi. 
Osmanlı ülkesinin kaygısını taşıyan Sul
tan IL Murad, kaçmakta olan Mustafa 
Bey'den daha hızlı hareket ediyordu. 
Edirne'ye ulaştığında askerleriyle at 
değiştirerek duraklamadan izlemeyi sür
dürdü. 
Mustafa Bey' i başkente bir günlük me
safe olan dağ köyü Yenice'de yakaladı. 
Türk atlısının inatçı izlemesinden kur
tulamayacağını anlayan yandaşları Mus
tafa Bey'i yazgısıyla baş başa bırakarak 
dağılmışlardı. 
Tunca Dağı'nın karanlık bir boğazına da
lan Mustafa, bir çınarın gölgesine sığma
cak kadar zaman bulabildi. Kölelerinden 
birinin sessizce yerini göstermesi üzeri
ne bizzat II. Murad, Mustafa'yı kendi el
leriyle saklandığı yerden çıkardı. 
Padişah I I .  Murad düzme imparatoru 
zincire vurdurtarak Edirne'ye getirdi.  
B i rkaç hafta önce Mustafa Bey'i iki 
tahta birden layık gören halk, bu sefer 
onu lanetle anıyordu. IL Murad, Balkan-

lar'ın saf halkına Mustafa'nın idam edil
diğini iyice göstermek için, E dirne sur
larının en yüksek noktasına darağacı dik
tirdi. Sahte sultanı orada astırdı. İbret ol
sun diye cesedi gün lerce darağcında 
asılı bırakıldı .  

Bizans imparatorundan 
İhanetinin Hesabı Soruldu 
Edirne'de durumunu güçlendiren IL  
Murad, zamanını öç almakla geçirmernek 
için gücü en üst noktada olan ordli'Suna 
hareket emri verdi. 
Mustafa 'ya yardımlarda bulunarak iha
net eden Bizans imparatoru Manu
el 'den hesap sormak amacıyla İstanbul 
sudarına dayandı. 
Bizans' ın kaypak karakterli halkı daha 
önce ihtiyar imparatorlarını Mustafa 
Bey' i serbest bıraktımrak Sultan II .  Mu
rad'ın başına bela olması için sıkıştırmış
tı. Oysa ş imdi, imparatorluk sarayının 
önünde toplanmış, hep bir ağızdan Mus
tafa 'yı yenen Osmanlı padişahının iler 
sürdüğü aşağıtatıcı İstekiere Manuel'in 
uymasını istiyordu. 
Önceleri kenti saran dehşet havası, ye
rini yavaş yavaş I I .  Murad'ın isteklerini 
yerine getirmekte ağır davranan Manu
el'in bakaniarına karşı h iddet duygusu
na bırakıyordu. lmparator Manuel tara
fından Sultan Murad'ın aşırı isteklerini 
görüşmek üzere görevlendirilen Teolo
gos, Osmanlıların isteklerini hafıflet
meye çalışırken görüşmeler uzuyor, bu 
yüzden de halk arasında Teologos'un ki
şisel çıkarları yüzünden görüşmeleri 
uzattığı söylentisi yayılıyordu. 
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Halkın öfkesi giderek artmış, suçlanan 
Teologos'un ketlesi isteniyordu. Sarayı 
korumakla görevtendiri lmiş olan Girit
l i  okçular halkın saldırıları karşısında yo
rulmuş ve onlar da başdelegenin cezalan
dırılmasını istemeye başlamışlardı. 
Aciz kalan Manuel, halkın şiddetini 
kendi ailesinden başka yönlere çevirmek 
için Teogolos'u ellerine feda etti. Girit
l i  muhafızlar masum bakanı sarayın 
penceresinden halka gösterdiler gözle
rini  oyup çeşitli işkenceler yaptıktan 
sonra ölüm halinde bir mahzene kapat
tılar. 
İstanbul 'un serseri halkı tarafından işgal 
edilen, yağmalanan ve yakılan impara
torluk sarayında Manuel'in I l .  Murad'a 
el altından gönderilmek üzere hazırlat
tığı altın kupalar ve değerli hediyeler var
dı. Osmanlılara yalvarmak için hazırlan
mış bu hazineler, Teologos'un hırsızlı
ğını ve sahtekarlığını ortaya koyan kanıt
lar olarak kabul edildi. 
Zavallı bakan hakkında ileri sürülen if
tiralar ölümünden sonra bile sürdü. Ba
bası I .  Mehmed'in huzuruna sık sık 
gelen Teogolos'u uzun zamandır tanıyan 
Il .  Murad, bir masumun böylesine kur
ban edilmesini öfkeyle karşıladı. Teolo
gos 'un rakiplerinden olan E fesli P i l
lis'in halkın içine nifak sokarak meslek
taşına karşı ayaklanmayı kışkırtmış olma
sından kuşkulan dı. Efesli Pillis o sıralar
da Osmanlı karargahında görüşmelere 
katılıyordu. Onu zincire vurdurtan l l .  
Murad, suçunu itiraf ettirmek için çeşit
li işkenceler yaptırdı. Pilllis ancak Müs
lüman olarak işkenceden ve cezadan kur-· 
tulabildi. 
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Yağma Haberi Herkesi 
Harekete Geçirdi 
Denizden başka dış dünyayla bağlantı
sı kalmayan İstanbul 'un kuşatması sıra
sında, I l .  Murad atlılarını görevlendire
rek, dünyanın birinci başkenti çevresin
de zevk ve eğlence yerleri durumuna 
gelmiş olan bahçeleri, köşkleri, kıyıları 
yakıp yıktırdı. Surlar ve ağaçlar oralarda 
oturanların günahlarını ve korkaklıkla
rının cezalarını çekmelerine tanık oldu. 
Palaiologos'ların kentini daha iyi bag
mak için, bahçeleri, Marmara Denizi'ne 
kadar uzanan Siklopin Sarayı ' ndan,  
Haliç'e bakan Imparatorluk Tepesi'ne 
kurulmuş olan Blakernes Sarayı 'na ka
dar uzanan arazi arasında bir  dış kale 
yaptırdı. Toprak doldurulmuş tahta 
kulelerle güçlendiri lmiş bu dış kalenin 
karş ısında, Konstantin kentini yarım 
çember biçiminde kuşatan ve Yunan sa
natının örnekleri olan hafif kabartma
lar, sütun başlıkları ve mermer kuleler
le bezenmiş bir tapınağı andıran Bizans 
surları yer alıyordu.  
ll .  Murad'ın Asya ve Avrupa'da yaydı
ğı, kentin askerleri tarafından yağmala
nacağı haberi, üç kıtanın zenginliğini top
layan bu ganimetten paylarını almak is
teyenlerin iştahlarını kabartmıştı. Hay
van ve tutsak tacirleri, Yahudi tefecile
ri ve hatta Hıristiyan tacirler, Osmanlı 
ordugahına gelmeye baş ladılar. 
II. Murad'ın yanında bulunan V enedik
l i  ve Cenevizli tarihçiler, " Diyarba
kır'dan, Toroslar'dan, Karaman'dan ko
şup gelen d ilenci dervişler daha şimdi
den bu Hıristiyan kentini kaplayan zen-
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gin manasnrları hayallerinde paylaşı
yorlardı" d iye yazdılar. 
Yıldırım Bayezid 'in erdemlerine hayran 
olduğu için kızlarından birini eş olarak 
kendisine verdiği, "Emir Sultan" olarak 
adlandırılan ihtiyar Şeyh Buhari, yanın
da beş yüz atlı müridiyle gelmişti. 
Üç nesilden beri Osmanlılar arasında en 
büyük bilgin olarak tanınan, öğütlerinin 
Peygamber' in hadisleri kadar geçerli 
olduğu ve ayağının bastığı yerde sürek
li zafer olacağına inanıldığı Şeyh Buha
ri, atıyla ordunun içine girdiği zaman bü
tün askerler ayaklarına kapandı. 
Şeyh Buhari bu olağanüstü karşılanıştan 
sonra, dünya nimetlerinden feragat et
miş olduğu için, daima tercih ettiği boz 
keçeden çadırına kapandı ve bütün ge
ce Allah'ın adını andı. Hocaları tefekkü
re dalmışken, mürideri Bizans surlarının 
karşısındaki kulelere çıkarak, Rum mu
hafızlarının sık sık Hz. lsa'yı yardıma ça
ğırmalarına karşı meydan okuyorlardı. Bi
zanslıların günahları ve yalanları i le lsa 
Peygamber'in kutsallığının zedelendiği
ni söylüyorlardı. 

Kuşatmanın Kaderini Bir 
Bakire Değiştirdi 
Gün doğunca arkasında beş yüz müridi 
ve elinde kılıcıyla Şeyh Buhari, B laker
nes Sarayı 'nın bahçelerinin bulunduğu 
Bizans sudarına doğru ilerledi .  Sanki bir 
savaş ilan edici gibi, kılıcını kente doğ
ru sallayan ihtiyar şeyh, üç kez savaş çığ
lığı atn: "Ya Allah! Ya Muhammed ! "  

----------

2 Bugünkü Topkapı. 
3 Ermiş Tanrı, Ermiş isa_ 

Du, saldırının ilk işareti oldu. Aynı anda 
karşılıklı kulelere bindirilmiş olan bin
lerce asker, sanki iki ordu değil de, iki 
kent savaşıyormuş gibi birbirine girdi. 
Gökyüzü bir anda atılan okla, taşlarla, 
ateşlerle doldu. 
Yedikule surlarından Haliç'e kadar uza
nan ve bir sıra üzerinde yapılan çarpış
ma, üç yanı denizle çevrili bütün Bizans'ı 
kap lıyordu.  Tehlike çanları çalmaya 
başladığı zaman eski Romalı cesaretini 
tekrar kazanmış görünen B izans bütün 
gücüyle dövüşüyordu .  
Sarayları, tapınakları, servetleri, kadın
ları, çocukları, özgürlüğü ve nihayet ya
şamı ile bütün imparatorluk korkudan 
titriyor, dua ediyor ve Osmanl ıların bir 
tufan gibi akmasına neden olabilecek en 
ufak bir gediğin açılmaması için surla
rın arkasında canını dişine takarak uğ
raşıyordu. 
Bizans'ın seksen yaşındaki imparatoru 
Manuel ölüm döşeğinde sanki halkının 
son gününü görmek için bu yaşa kadar 
yaşamıştı. 
Savaş sürerken son nefesini verdi. Oğ
lu lonnes Palaiologos, babası can çeki
şirken Aziz Romanes Kapısı 'nda2 sava
şıyordu. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, 
papazlara varıncaya kadar bütün halk bu 
ölüm kalım gününde bir ordu durumu
na gelmişti. 
Ortalığı kaplayan gürültüler arasında sık 
sık "Ayos o Theos" ve "Ayos o Hristos"3 
sesleri yeri göğü inletiyor, sanki iki din, 
iki millet birbiriyle çarpışıyordu.  
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Her iki ordu da zafere erişmek için bir 
mucizenin doğmasını bekliyordu. Ordu
larında topçu, lağımcı ve Rum ateşi bu
lunmayan Osmanlılar, tek silahları olan 
at ve kılıçla dövüşüyorlardı. Osmanlılar, 
surlardan yuvarlanan kayalar a ltında 
ezilen tahta merdivenlerle yed i  yüzyıl
dan beri desteklenen surları fethedemez
lerdi. 
Okiada vurulan her Rum askerinin ye
rine, iki milyonluk kentten sağlanan bir
kaç asker geçiyordu.  lki suru ayıran 
toz, ateş ve demirden oluşan uçurum, dü
şen cesetlerle doluydu. Istanbul'un ka
lın surlarının tek bir mazgalı bile Osman
lı sald ırısı karşısında düşmüyordu. 
Gün batarken korkunç mücadele h1Wi 
sürüyordu.  Fakat her iki taraf da zafere 
erişemiyordu. Taraflar, başarısızlıkları
nı gecenin gelmesine bağlamak ister gi
biydi. 
İki milletin hurafelere olan inancı n iha
yet savaşın durmasına neden oldu. Altın 
işlemeli menekşe rengi bir elbiseye bü
rünmüş, yüzü batan günün son ışıkları al
tında tüllenmiş olan bir bakire birden 
surların ortasında hem Osmanlılara, hem 
de Bizanslılara gözüktü . 
Beklenmeyen bir anda bir anda ilahi gü
zelliğe sahip bir kadının ortaya çıkıver
mesi ve hareketleriyle kenti korumaya 
çalışması Bizanslılar arasında tesel li ya
ratırken, Osmanlıları üzüntüye boğdu. 
Bizans 'ın mucizevi bakiresi Panagia 'nın 
görüntüsü büyük bir şükran uğultusu ya
ratırken, Şeyh Buhari 'nin saf mürideri 
arasında paniğe neden oldu. Milleti ka
dar hurafelere inanan II .  Murad, ordu
suna emir vererek bir işe yaramayan ku-
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lelerin yakılmasın ı  ve yapay kalenin 
terk edilmesini istedi. 
Göğüs göğüse savaşmak fırsatı bulama
yan bu on iki saatlik uğraş sonunda, her 
iki taraf da bir hayli kayıp vermişti. lki 
yüz bin Osmanlının saldırısına başarıy
la karşı koyan Bizanslılar yitirmiş oldu
kları güvenlerini yen iden kazandı. Os
ınanlılar ise güvenlerini en azından bir 
nesil boyunca yitird iler. 

Il .  Murad'ın İki Genç 
Kardeşi Kaçırıldı 
Yaşamlarını kurtarmak isteyen Rumla
rın yeni bir oyunu I l .  Murad'ı yeniden 
Asya'ya dönmeye zorladı. Bizans Sarayı 
çevirdiği entrikalarla, sultanın tahtını 
sarsmaya başlamıştı .  
Ahlak bakımından Cüneyd Bey'e ben
zeyen dönme Rumlardan biri olan İlyas, 
Bursa Sarayı' nda iki genç kardeşini eği
tiyordu. 
Bu çocuklardan büyüğü Mustafa Sultan 
on iki yaşında, küçüğü ise sekiz yaşın
daydı. Palaiologos'un kışkırtmalarıyla ll
yas, bu iki çocuğu bir gece yarısı kaçıra
rak, daha önce görüldüğü gibi her zaman 
Osmanlılara başkaldırmaya hazır olan Ka
raman beyinin yanına götürdü. 
II. Murad'ın, I . Mehmed'in güzel bir ca
riyesinden olduğunu, Mustafa'nın ise 
Sırp prensesinin oğlu olduğunu ileri 
sürerek, çocuğu sultan olarak tanıdılar. 
Sultan Mustafa'ya Türklerden kurulu bir 
ordu verdiler. 
I I .  Murad 'ın elini çabuk tutarak tahta 
oturduğunu iddia ettiler. Bursa'yı kurtar-
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maya karar verdiler. Anadolu 'da önem
siz kuvvetler bırakan Padişah II. Mu
rad 'ın yokluğundan yararlanan Kara
man ordusu, Bursa önlerine kadar iler
leyerek kent halkından Mustafa 'yı ger
çek sultan olarak tanımalarını istedi. 
Bu durum karşısında şaşıran kent halkı, 
bir yandan eski sultanları Mehmed'in so
yunu temelli reddetmekten çekinerek, 
öte yandan da IL Murad'ın öcüne hedef 
olmamak için, yaşlıları görevlendirdiler. 
Bu arada Mustafa'ya saygılarını bildirdi
ler. Ancak yabancı bir orduya kentin ka
pılarını açamayacaklarını anlattılar. Bu
na çok kızan, ancak elinden pek bir şey 
gelerneyen dönme İ lyas, öğrencisini ve 
ordusunu Osmanlı Devleti'nin Batı Ana
dolu'da ikinci önemli kenti olan lz
nik'e götürdü. Otuz gün süren bir kuşat
madan sonra kenti ele geçirdi. 
Daha sonra B izans'a götürülen Sultan, 
Mustafa Istanbul'da hükümdar gibi 
karşılandı. Tıpkı babası i le amcaları gi
bi, Palaiologos 'lar ile bir barış anlaşma
sı yaptı. 

Dönme İlyas'ı SatınAlmak 
Kolay Oldu 
IL Murad hızla Anadolu 'ya geçerek ma
sum bir çocuğun kanını bahane ederek 
tahtına ortak çıkaran düzen kuruculara 
karşı topadanmaya başladı. liyas, öğren
cilerine ihanet etmek karşılığında II .  Mu
rad tarafından vali yapılmak vaadiyle, Ka
ramanlılara olduğu gibi Osmanlı padişa
hına da aynı biçimde satıldı. Sultan 
Murad ' ın önünden çekilen Karaman 

ordusunun güvenliği için, çocuğu ken
di bölgelerine götürme isteğine bin tür
lü dalavereyle engel oldu .  
Mustafa'nın gizlice İznik' ten çekilece
ğini hain l lyas' tan öğrenen II .  Murad, 
kardeşlerini yakalaması için Mihaloğ
lu'nu görevlendirdi. 
Onlara sadık kalan Vezir Taceddin, kar
deşlerin kaçmalarını sağlamak için Mi
haloğlu ile teke tek bir uğraş verdi ve Mi
haloğlunu şehit etti. Ancak bu kahraman
ca dövüş sırasında Mustafa 'yı ipi� bağ
layan İ lyas, çocuğu Padişah I I .  Mu
rad 'ın ordusunun öncüleri arasında bu
lunan lmrahor4 Mezid Bey' e teslim et
ti. Zavallı çocuk bütün ordunun önün
den geçmesi için İznik Kenti'nin kapı
sı önünde, bir incir ağacına asıldı. Sultan 
Il. Murad'ın öteki kardeşi, suçunun da
ha ne olduğunu kavrayamayacağı bir yaş
ta olmasına rağmen, sultanın zalim ve
zirleri tarafından, aynı akıbete uğradı. 
Böylece tahtın varisinin en büyük oğul 
olması kuralı, üç nesilden beri kardeş 
katliyle devlet örgütünde eksik kalan ye
ri dolduruyordu. 

İsfendiyar Bey, Kızını Verip 
Affını Sağladı 
II .  Murad, İznik'te iki çocuğun cenaze 
törenine katıldı ve onları babaları I .  
Mehmed 'in Yeşil Cami 'deki türbesi
nin yanına gömdürttü. 
Hemen sonra, başkaldırmasını destek
leyen Kastamonu  Beyi lsfendiyar' ın 
üzerine yürüdü. Savaşta öz oğlu Kasım 

4 Padişah ahırlarının her türlü durumundan sorumlu, ahır yönetimiyle ilgili kimse. 
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Bey tarafından ihanete uğrayan ve ken
di veziri Yakşı Bey'in eli ile yaralanan İs
fendiyar, Karadeniz kıyısında Sinop'a 
kaçtı. 
Sinop'a kadar Osmanlı ordusu tarafından 
kavalanan İsfendiyar Bey, güzelliği dil
lere destan olan ve II .  Murad 'ın aşık ol
duğu kızını sultana eş olarak verip Os
manlıların affını kazandı. Eşlerinin gü
zelliğine olan hayranlığı II. Murad'ın kal
binde sık sık fırtınalar yarattığı gibi, sık 
sık sarayın içini ve hatta Doğu politika
sını da etkileyecekti. 

Saltanata Karşı, İki Hareket 
Önlendi 
Yeni ayaklanmalar tasadamak için ken
disine bağlanmış görünen güçlü ve kay
gılı beylerin varlığı, tahtın güvenini sağ
lamak için yalnız zaferierin yetmediği
ni ortaya koyuyordu. Kendisi için pek ya
rarlı olan Kasım ve llyas beylerin ihanet
lerine benzer dolaplar bizzat kendi diva
nında düzenleniyordu. 
Sevgisini kazanmış beş veziri arasında
ki anlaşmazlıklar o kadar büyümüş tü ki, 
günün birinde kendi aleyhine bir nan
körlük ile sonuçlanabi l ird i .  llk önce 
gençlik ve savaş arkadaşı olan Timur
taş'ın üç oğlunun ihtiraslarını dindirrnek 
istedi: Umur Bey'e Germiyan Sancak
beyliği, Oruç Bey'e beylerbeyi rütbesi ve 
Ali Bey' e Saruhan sancakbeyliği verildi. 
Böylece ödüllendirilen ve uzaklaştırılan 
üç vezir ile imparatorluk otoritesini pay
laşmak isteyen vezirlerin sayısı ikiye dü
şüyordu. I I .  Murad' ın bunlardan birin
cisi olan İbrahim Paşa'nın bağlılığına gü-
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veni tamdı. Çünkü tahta çıkması I .  
Mehmed'in ölümünü gizleyen İbrahim 
ve Bayezid paşaların sayesinde olmuştu. 
İkincisi ise ordu üzerinde kurduğu oto
riteyle sultana egemen olabileceğini sa
nıyordu. 
İbrahim Paşa tarafından sürekli uyarılan 
I l .  Murad, bir d ivan toplantısında elini 
samimi bir hareketle vezirinin göğsüne 
koyunca, kaftanının altında bir zırh ol
duğunu sezinledi. Bir başkaldırı hazırlan
dığını anlayan padişah hemen çavuşla
ra seslenerek Bayezid Paşa'n ın gözleri
nin oyulmasını buyurdu. Bu ceza karşı
sında sevdikleri adamı kaybeden ordu 
tek bir itirazda bile bulunmadı. Ödüllen
dirmesini bilen hükümdara gönülden 
bağlanılır. Cezalandırmasını bilen önder
den kaygı duyulur. Egemen olan bir sul
tanın önünde her şey eğilir. 
Divanın birliğini sağlayan bu iki hükü
met darbesi ile II. Murad'a bağlılığını ka
nıtlayan İbrahim Paşa, sultanın hem 
eli, hem de kafası olarak sadrazam oldu. 

Üç Kız KardeşiniAynı Gün 
Evlendirdi 
Padişahın Sinop prensesiyle yapılan dü
ğünleri Edirne'yi şenlendirdi. Kocasının 
ölümünden beri sultanın hareminde 
yetiştirilen Halil Paşa'nın genç karısı, ya
nında bir imparatorluk heyeti olduğu hal
de Sinop'a giderek sultanın nişanlısını 
başkent'e getirdi. 
Sinop prensesinin görkemli bir biçim
de Edirne'ye girişi, Semerkant ve İstan
bul düğünleriyle rekabet edecek dere
cedeyd i. 
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I I .  Murad'ın üç genç kız kardeşi de ay
nı gün evlendiler. B irincisi sultanın ka
yınbiraderi olan İsfendiyar Bey'in oğlu, 
ikincisi Anadolu Beylerbeyi Karaca Çe
lebi ve üçüncüsü de Sadrazam İbrahim 
Paşa'nın oğlu ile yaşamlarını birleştirdi. 
Sırhistan ve Ulah prensleri düğün eğlen
celerine müttefik devlet başkanı sıfatıy
la değil de, bağımlı prensler olarak ka
tıldılar. Barıştan başka bir şey istemeyen 
II .  Murad, onları zengin armağanlarla, 
kendi adına barışma ve saygı d ilekleriy
le Macar Kralı Zsigmond'a yolladı. 
Armağanlar arasında Türkmen atları, 
İran silahları, Bağdat kumaşları, Karaman 
halıları, Yemen kokularını yakmak için 
kullanılan altın işlemeli kupalar vardı. 
Macar kralı da, kendisine II. Murad'a Av
rupa yapısı armağanlarla karşılıkta bulun
du. Flandre kumaşları, Hollanda atları, 
Belçika dantelleri, altın işlemeli eyer ka
yışları, Utrecht kadifesi ve Mara işi altın 
para keseleri Macar Kralı Zsigmond'un 
sunduğu armağanlar arasındaydı. 

Cüneyd Bey Yine Hainliğini 
Gösterdi 
II . Murad'ın komşusu, kendisine bağım
lı olan prenslerden, saltanatın ilk dönem
lerini bulandıranlar arasında yalnız ihti
yar Cüneyd Bey kalmıştı. 
Yaşlılık bile uzun yaşamının her döne
minde egemen olan kaygı ve ihanet 
duygusunu bu adamdan uzaklaştıra
mamıştı . Üç sultanla birlik olup onları 
kaybettikten sonra, bağışlanmasına rağ
men nankörlük etmeye ya da ihanetle
rine karşılık verilen ödüllerle yetinme-

meye alışkın olduğu için, bir dördüncü 
padişahı da gözden çıkarmayı aklına 
koymuştu. 
Cüneyd Bey, Ulubat Çayı kenarında 
Mustafa'nın ordusunu terk edip, bozgu
na neden olduktan sonra yanında yetmiş 
atlıyla, bir zamanlar egemenliği altında 
olan Tire dolayiarına vardı. Uzun zaman
dır başsız kalan eski askerlerini bulan 
Cüneyd Bey gittikçe kalabalıklaşan or
dusu ile Menderes lrmağı'nın suladığı 
Burgaz Ovası'nı bir günde aşarak, iki sul
tanın çatışmaları yüzünden sahi�siz ve 
askersiz kalan İzmir üzerine yürüdü . 
İzmir, Foça dahil olmak üzere bütün Ege 
sahilleri, I I .  Murad tarafından tanındığı
nı ve görevlendirildiğini ileri süren es
ki beylerine zenginliklerinin kapısını aç
tı ve kısa zamanda onun eski gücünü 
bulmasını sağladı. 
Böylesine kötü üne sahip bir beyin 
komşusu olmaktan kaygılanan Aydın  
Bey, Cüneyd Bey'in üzerine yürüdü. İh
tiyar bey yanında altı bin atlıyla Tire ve 
Efes arasındaki vadiyi, soluna gölü, sa
ğına Menderes lrmağı'nın bataklıkları
nı alarak tuttu. 
Karşı karşıya gelen iki ordu, birbirlerini 
bir süre tarttıktan sonra bataklıklar yü
zünden savaşmayacaklarını anladı. Sava
şın yazgıs ı her iki başkanın teke tek dö
vüşünün sonucuna bırakılmaya karar 
verild i . 
Seksen yaşının verdiği yükü, eski toprak
larına sahip olma ihtirasıyla hissede
meyen Cüneyd, atını hiddetle genç Ay
dın beyinin üzerine sürdü. Her iki atlı
nın gücü ve ustalığı başlarının üzerinde 
kol gezen ölümün işini uzatıyordu. V u-
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rulmaktan korkmayan Cüneyd Bey bü
tün gücüyle gürzünü havaya kaldırdı ve 
rakibine indirdi. 
Aydın beyi o anda cansız atının ayakla
rı dibine düştü. İhtiyarın umulmayan gü
cü karşısında her iki ordu da kendileri
ne mucizevi gelen bu hareketi alkışladı. 
Rakip ordu Cüneyd Bey' i Aydın sancak
beyi olarak tanıdı. Böylece İzmir, Efes, 
Foça, Tire, Manisa ve Aydın sancakla
rı Cüneyd Bey' in egemenliği altına gir
miş oluyordu. 
Bu kadar geniş toprakların son derece ih
tiraslı ve hain bir beyin eline geçmiş ol
ması I I .  Murad'ı, Asya'da güçlenen bir 
imparatorluk kadar kaygılandırıyordu. 

Cüneyd'in Kesik Ba�ı 
Edirne 'ye Gönderildi 
IL Murad, Edirne'de durumunu güçlen
dirdikten sonra bir orduyu Cüneyd'in 
üzerine gönderdi. Amacı, yokluğu sıra
sında zorbalıkla elinden alınan illerin 
üzerinde imparatorluğun egemenliğini 
kurmaktı. Komutanları arasında Cü
neyd'den en fazla nefret edeni arand ı. 
Sadrazam İbrahim Paşa kendisine Halil 
Paşa'yı önerdi. Halil Paşa, Gelibolu Ka
lesi önünde birlikleri Mustafa'nın safı
na geçtikten sonra Cüneyd Bey tarafın
dan zalimce cezalandırılan talihsiz Baye
zid Paşa'nın kız kardeşiyle evlenmişti. 
Sultan tarafından sevilen ve yüceltilen 
bu kız, kocası Halil Paşa'da ağabeyi'nin 
katiline karşı amansız duyguların geliş
mesine neden olmuştu. 
II. Murad'ın en seçme birliklerinden 
meydana gelen kırk bin atlı, Halil Pa-
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şa'nın kornurasında Manisa Vadisi'n
den geçerek, İzmir ve Aydın'a açılan dar 
Tire bağaziarına girdi. 
Cüneyd Bey ise bu dar boğazlarda Os
manlı ordusunu bekliyordu .  Kardeşi 
Hamza ve oğlu Kurt Bey geceleyin or
dudan ayrılarak Tire kentine yaslanmış 
karanlık dağlardan geçip gündoğumun
da Osmanlı ordusunun üzerine ani bir 
baskın yaptı. Ancak Halil Paşa güvenlik 
amacıyla bir artçı kuvveti bu dağları göz
lemeye bırakmıştı. 

• 
Cüneyd'in adamlarını gafıl aviayan bu 
artçılar sayesinde istenen baskın amacı
na ulaşamadı ve Hamza ile Kurt, Halil 
Paşa'ya tutsak düştü. Kardeşi ile oğlunun 
tutsak düştüğü haberini alan Cüneyd, 
Tire boğazlarını ve vadilerini, Menderes 
Ovası'nı Osmanlı kuvvetlerine bırakarak 
Sakız Adası karşısına gelen bir dağda eri
şilmesi olanaksız ve kalıntıları halen 
mevcut olan bir şatoya çekildi. 
Kardeşi ile oğlu için gözyaşı döken Cü
neyd kapandığı şatoda, Halil Paşa'dan öç 
almayı tasarlıyordu. Ancak bu sırada, Cü
neyd Bey, kendisini cezalandırmak üze
re II. Murad'ın, kafasını kestirdiği Baye
zid Paşa'nın kardeşi Hamza Paşa'yı üze
rine yollarlığını duyunca, arkadaşlarından 
bir bölümünü şatoda bırakarak, denizyo
luyla Karaman'ın Akdeniz sahillerine 
kaçtı. 
B irkaç bin atlı topariayan Cüneyd Bey, 
Toros vadileri üzerinden Tire'ye indi. 
Kılıcının gücü ile bölgede yine güçlü du
ruma geçti. Hatta Osmanlıları kendisiy
le görüşme yapmaya zorladı. Halil Paşa, 
Cüneyd'e onurlu ve güzel bir barış öne
rerek kendi ordugahında kabul etti. 
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Ancak, hain Cüneyd'e karşı hiçbir söz 
vermemiş olan Hamza eline geçen fırsa
tı değerlendirdi. Cüneyd Bey'in çadırı
na dört cellat göndererek ağabeyinin ka
til inin başını kendisine getirmelerini 
istedi. 
Gizlice çadıra giren cellatlar, ihtiyarı 
uyurken bastırdılar ve kafasını kestiler. 
Hamza Paşa, hainliğin simgesi haline 
gelmiş olan bu kesik başı; Edirne'ye kar
deşi ve oğlunun kesik başlarının yanı
na yolladı. 
Böylece, verd iği onur sözlerini  düş
maniarına karşı ihanetlerinde oyuncak 
gibi kullanan bir haine gerekli son ha
zırlandı. 

Karaman Beyi Ayaklandı 
I. Mehmed'in iki oğlunu ayaktandıran ve 
sonra onları teslim ederek Cüneyd Bey 
gibi hayatını ihanetiere bağlamış olan İ l
yas Bey de küstahlığın ın cezasını çekti. 
Padişahın buyruğuyla Tokat zindanla
rına kapatılmış olan iki oğlu Uveys ve 
Ahmed, birincisi saman yüklü araba, di
ğeri yulaf çuvalı içinde kaçınayı başar
dılar. Ancak kentin kapısında yakalanan 
Uveys idam edildi, Ahmed ise İran'a ula
şabildi .  
Karaman Beyi Mehmed Bey, kız karde
şinin kocası Teke Valisi Osman Bey'in 
II. Murad'ın kuvvetleri tarafından mağ
lup edilip öldürülmesini bahane ederek 
yeniden ayaklandı. Ancak kuşattığı An
talya Kalesi 'nden atılan bir top güllesiy
le ölünce oğlu İbrahim Bey tarafından 
cenazesi Karaman 'a götürüldü ve atala
rının yanına gömüldü. 

Ölen beyin diğer iki oğlu kentin surla
rı önünde tutsak düştü ve Edirne'ye gön
derildi . Kendilerini düşman olarak gör
meyen, tersine müttefik olarak karşıla
yan Sultan Murad, her ikisini de kız kar
deşleriyle evlendirdi ve büyüğü İbrahim 
Bey'i tekrar Karaman Beyliği 'ni  yönet
mekle görevlendird i. 

Yurkeç Pa�a'nın Yaptığı 
Zulüm 
Bu arada padişahın Anadolu'daki k�mu
tanları I I .  Murad'ın iyi niyetini ve hoş
görüsünü uygulamıyorlardı. Dönme Bi
zanslılar tarafından kandırılan ve yapıla
cak sertliği unutamayan komutanlar 
devlete karşı ayaklanan topluluklara üs
tün gelmek için zulüm ve hi le yap
maktan kaçınmıyorlardı. Osmanlı ege
menliğine geçmiş olan Aşağı E rmenis
tan, siyasal cinayetler karşısında hayre
te düşmüştü. 
II. Murad adına o eyaleti yöneten Yur
keç Paşa, Tokat ile Kars arasında kalan 
toprakları yağmalayan dört Türkmen 
kardeşle silah kullanmasına rağmen baş 
edemeyince, öz kardeşini kendilerine 
gönderdi ve onları bölgede bey olarak ta
nımak üzere bir barış anlaşması yapmak 
istediğini belirtti. Türkmen kardeşler 
Yurkeç Paşa'nın öz kardeşinin rehine ola
rak ellerinde olması şartıyla bu sözlere 
güvendiler. 
Buluşma yerine beş yüz adıyla gelen 
Türkmen beyleri orada paşanın oğluy
la karşılaştılar. 
Yurgeç Paşa'nın oğlu Türkmen beyle
rine babasının notunu iletti. Paşa has-
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ta olduğu iç in gelemediğin i ,  on ları 
Amasya'da beklediğini yazıyordu. Türk
men beyleri hiçbir şeyden kuşkulanma
dan paşanın oğlunu izlediler. Yurkeç Pa
şa onları kutsal konukları olarak karşıla
dı, sarayında ağırladı. B irlikte yedikle
ri yemekte beyleri şarap ve eğlenceler
le sarhoş etti. 
Türkmenleri korkunç bir gece bekliyor
du. Söken şafak sarhoşluk ve uykunun 
verdiği ağırlığı dağıtamadan, Yurkeç 
Paşa tarafından görevlendirilen cellatlar 
beş yüz davetlinin üzerine atıldı, silah
larını alarak hepsini bağladılar ve surla
rın altında bulunan eski bir mahzene tık
tılar. 
Mahzenin her tarafı duvarla örüldükten 
sonra açık kalan tek delik önünde çalı çır
pı yakıldı, çıkan duman bütün Türkmen
leri boğdu.  Amasya'nın altında beş yüz 
asker ağır ağır can çekişirken, hemen atı
na atiayan Yurkeç Paşa, savunmasız ka
lan aşiretlerin üzerine yürüdü. Çoluk ço
cuk demeden hepsini kılıçtan geçirdi. 
Makyavel 'in5 anlattığı Borjiya'lar6 dö
nemi halyası savaşlarının zulümleri bi
le, Yurkeç Paşa'nın Türklere yaptığı hi
le, ihanet ve zalimlikterin yanında sönük 
kalır. 

Macar Kralının Orduları 
Bozguna Uğradı 
Karaman beyleri kadar güçlü olan Ger
miyan beyi, Osmanl ıtarla bağımsızlık 

mücadelesi vermek için yaptığı savaşla
rın, kendisinden sonra geleceklere ha
rabelerden başka bir şey bırakmayaca
ğını anlayınca, ai lesiyle birlikte Edir
ne 'ye gitti. 
Böylece topraklarını Osmanlı Devle
ti'ne bıraktı. IL Murad'ın komutanları sa
yesinde Akdeniz kıyıları barışa kavuşur
ken, Tuna boyları kaynaşmaya başlamış 
ve silahlı müdahaleyi gerektirecek geliş
meler ortaya çıkmıştı. 
Sırp kralı tarafından Osmanltiara terk edi
len bir kasahaya Macarların yaptığı sal
dırı padişah ile Macar Kralı Zsigmond'un 
çatışmaianna neden oldu. 
Tuna'yı aşan Macarlar Türkler tarafın
dan durduruldu. Bozgun sırasında atlı
ların eline düşme tehlikesi geçiren Kral 
Zsigmond, silah arkadaşı Garbov'lu Za
vissa tarafından kurtarıldı. Kralın elbise
lerini giyip, işaretlerini takan Zavissa, atı
nı Osmanlıların üzerine sürdü. Böylece 
kendisini feda ederek Macar kralını 
kurtardı. 

Yirmi Bin Selaniidi II. 
Murad'a Yalvarıyordu 
Tuna üzerinde kazanılan bu zaferden 
sonra geçici olarak sağlanmış gibi görü
nen barış sırasında II .  Murad, Rumeli or
dusunun başına geçerek Selanik önleri
ne geldi ve Anadolu Beylerbeyi Hamza 
Paşa'ya haber yollayarak, Anadolu ordu-

5 (Machiavelli) italyan politikacı, tarihçi ve yazar ( 1 469-1 527). Her türlü ahlak yasasını hiçe saydığı kabul edilen poli
tik sistemiyle ünlüdür. 
6 (Borgia) XV. yüzyılda yaşamış Borj� asıll ı italyan ailesi. 1 455 yılından 1 504'e kadar italya'da tarihsel etkinliği oldu. 
Makyavel ll Principe (Prens) adlı yapıtında kusursuz hükümdar portresini çizerken, 1 507 yılında pusuya düşürülerek 
öldürülen Cesare Borgia'nın yaşamını konu aldı. 
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sunu Selanik üzerine göndermesini bu
yurdu.  
Osmanlı padişahının, Bizans toprakları
na ve kentlerine dokunmayacağı hakkın
daki anlaşmaları ileri süren Bizans Sara
yı, Selanik kentine karşı düzenlenen se
fere itiraz etmek istedi. O zamanlar im
parator olan lonnes Palaiologos'un elçi
lerine II .  Murad gereken cevabı verdi: 
"Mademki lonnes Palaiologos, Sela
nik'i Osmanlıların düşmanı olan Vene
dikl ilere bağışlamıştır, kent bir Bizans 
toprağı olmaktan çıkmıştır. Ayrıca Os
manlılar, Bizans ile yaptıkları anlaşma
lara ancak Bizanslılar saygı gösteriderse 
uyacaklardır. " 
Hamza Paşa'yı beklemek için Selanik 
yolu üzerinde Serez'de konaklayan II .  
Murad, gençliğinin tek günahı olarak, ha
reminin eğlencelerinde kendini bir an 
unuttu. Hamza Paşa, Selanik'i o kadar 
güçlü bir orduyla istila etti ki, V enedik
lileri ve Rumları ancak kentin kalın 
duvarları koruyabildi. 
Padişahın kuşatmaya sonradan yetiş
mesi, askerler için yeni bir heyecan 
kaynağı oldu. Saldırı için 28 Şubat 1430 
günü seçildi. Sultan Murad önceden as
kerleri ne tam bir yağma vaat etti. Sela
nik halkı Osmanlı askerlerine sunulan 
kendi zenginlikleri, aileleri, özgürlükle
ri için duyduğu kaygıdan ürperdi. Silah 
başı yapacaklarına kiJiselere koşuştular, 
Aziz Demetrius'tan kaldığı iddia edilen 
dinsel yapıtlardan medet umuyorlardı. 
Tek başlarına kentin büyük surlarını sa
vunmak için yeterli sayıda olmayan Ve
nedikliler, kuleden kuleye, mazgaldan 
mazgala koşarak birkaç yerde birden gö-

rünrnek istiyorlardı. Ancak başlarının 
üzerindeki ok bulutu, Osmanlıların ka
le hendeklerine inmelerine ve sudara 
merdiven dayamaianna yardımcı oldu.  
Yeniçerilerin başında at ının üstünde 
dış istihkamları dolaşan II. Murad hare
ketleri ve haykırışlarıyla sa ldırıyı yöne
tiyordu. Mazgalların üstünden aşağıya 
atılan kayalar merdivene urmanmış olan 
yeniçerileri yıldırmıyordu. 
Arkadaşlarının cesetlerine basan başka 
yeniçeriler merdivenlere tırmanıyor, el
leriyle sudara demir kanca gibi yapışıyor
lardı. Venedikliler kestikçe bir o kadar 
Osmanlı eli taşiara kenetleniyordu. 
Nihayet yeniçerilerden biri, yirmi kadar 
ceset arasında tek başına bir Venedikli
nin savunduğu kuleye ayak bastı, onun
la yaptığı göğüs göğüse uğraşın sonun
da Venediklinin başını keserek aşağıda 
dehşetten donup kalmış olan Rumların 
üzerine attı. 
Bu korkunç durumu gören Rumlar, bü
tün kalenin Osmanlılar tarafından işgal 
edildiğini sanarak kentin içlerine dağıl
dı. Rum halkı arasında bozguna uğradık
ları söylemisi yayıldı. Venedikliler Sela
nik'i korkak Rum sahiplerine bırakarak 
sahile çekildiler. 
Kayıklara yaklaşmaya çalışan Rumları 
uzaklaştırdılar. Kendi kayıklarına binerek 
savaş gemilerine çıktılar ve Rum halkını 
yazgısıyla baş başa bıraktılar. Rum tarih
çi Anagnosta'nın anlattığına göre, Osman
lıların kente girmesiyle birlikte yağma ve 
insan avı başlamıştı. Aziz tasvirleri ve din
sel öneme sahip kişilerin vücut kalıntıla
rı gibi saçmalıklar Müslüman Osmanlılar 
tarafından yakılıp yok edilmişti. 
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Il. Murad, öç almak için askerlerine ver
diği söze pişman oldu. Tutsak düşenle� 
rin öldürülmemelerini, sivil halkın özgür
lüklerinin iade edilmesini, hatta V enedik
Iiierin aldığı mülkierin halka geri verilme
sini buyurdu. Kentin azalan nüfusunu kar
şılamak için kendisine direnmeden tes
lim olan Rum kentlerinin halkını Sela
nik'e getirtti. Yalnız kentteki bazı tapınak
ların cami yapılmasını istedi. 
Selanik'te bulunan çok eski dönemler
den kalma mermer sütunlar sökülerek 
Edirne'de yapılan köprü ve hamam in
şaatlarına gönderildi. Aya V asil Örgütü'
ne mensup Rum manastıdan da yolcu 
ham yapıldı. 
Osmanlıların ibadetleri için camiye çev
rilmesi gerekli olan birkaç kilisen in dı
şında kalanlar Hıristiyanlara bırakıldı. Hı
ristiyanlardan hiçbiri yaşamları karşılığın
da dinlerini değiştirmeye zorlanmadı. İs
lamiyet, elinde silah Asya ve Avrupa'da 
egemenliğini sürdürüyor, ancak fe thedi
len milletierin dinsel inanışiarına dokun
muyordu .  Kuran ve Osmanlı politikası 
savaşı destekliyor, fakat zulme izin ver
miyordu .  

Selanik Kısa Sürede Büyük 
Bir Kent Oldu 
Adını, Makedonyalı İskender'in kız kar
deşi Tessalonika'dan alan, Makedon
ya'nın limanı Tesalya ile Yunanistan 'ın 
kilidi, İstanbul ve İzmir'in rakibi Sela
nik uzun bir süre için sahip değiştirmiş 
oluyordu. 
Büyük İskender'den sonra gelen Roma
lı lar, Akdeniz'in sonuncu körfezinde, 
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Bizans ile Atina, Doğu ile Batı arasın
da hem kara orduları, hem de Akdeniz 
egemenliği için düğüm oluşturan bir !i
manın ihtiyacını duymuşlard ı. Anılan
nı,  anıtlada ölümsüzleştirmek isteyen 
Roma imparatorları, Selanik'i eski Yu
nan uygarlığının seçkin örnekleriyle 
süslemişlerdi. Daha sonra Hıristiyan di
nine giren Konstantin bu değerli yapıt
ları harap etmiş, ancak bütünüyle yık
mamıştı. 
İmparator Teodosyus, Selanik halkının 
bir sirk arahacısına duyduğu hayranlık
tan, barbarca bir duyguya kapılarak öç al
mak istedi. Bütün kent halkın ı eğlence 
vaadiyle açık tiyatroda topladı. 
Sonra verdiği emirle yaş ve cinsiyet far
kı gözetmeksizin on iki bin kişiyi kılıç
tan geçirtti. 
B ir ara istilaya gelen Normanlar kenti 
yağmalamış, ırza geçmiş, kana ve ateşe 
boğarak gitmişlerdi. En sonunda Vene
dikliler ile IL Murad Selanik'i alt üst et
mişlerdi. 
Selanik coğrafi yeri itibariyle hemen ge
l işti. Kentte padişahların hoşgörülü yö
netimleri sayesinde Rum, Yahudi, Epir
li ve Türkler kendi d inlerini, gelenek
lerini, ticaretlerini ve tarımlarını rahat
lıkla uyguluyorlardı. 
Bu rahat ve mutlu yaşantı sonucu Sela
nik'in nüfusu başka yerlerden gelenler
le birlikte kısa sürede yüz ell i  bine 
ulaştı. Her şeyini borçlu olduğu denize 
doğru uzanan, sırtını Tesaya'nın dağla
rına yaslayan, mezarlarında yatan nesil
ler için dikilen servi ağaçlarıyla ve zaman 
zaman Yunan, Romalı, Arap, Norman, 
Bizanslı, Türk ve Makedonların fet-
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herrnek ya da savunmak amacıyla üze
rinde can verdikleri yedi kuleli surlarıy
la Selanik, Ege'nin bu en güzel körfezin
de günümüzde de yaşamaktadır. 
Selanik, II. Murad'ın fethinden sonra ge� 
lişerek, Bursa ve Edirne ile rekabet 
eder duruma geldi. Kent Yunanistan'ın 
Pelopones'in ve Adriyatik sahillerinin 
Osmanlılar tarafından fethedilmek üze
re yapılan seferler öncesi, büyük bir din
lenme merkezi oldu. 

İonnina Kenti Osmanlı 
Egemenliğine Girdi 
Bizans Imparatoru Manuel'in yedi oğlu 
arasında bölüştürdüğü ve daha sonra Ra
gusalıların, 7 Venediklilerin ve Ceneviz
lilerin büyük derebeylikler haline getir
diği bu eyaletler, Selanik fatihlerinin or
duları karşısında tutunamazdı. Eğriboz 
ve Girit gibi büyük adalar Venediklile
re, sevimli Midill i ve Sakız adaları Ce
nevizlilere, Atina, Teb, Epir ve Etolya 
bölgeleri de Sicilyalı bir serüvencinin oğ
luna karşı ayaklanmıştı. Halk atalarından 
kalan toprakları, istilacılara karşı silahla 
savunmaya çalışıyordu. 
Bu arada ortaya çıkan sorunların çözümü 
için sık sık Osmanlıların hakemliğine 
başvuruluyordu.  E pir'in verimli ve dağ
lık bir bölgesinde aynı adlı gölün kena
rında kurulmuş olan İonnina kenti dur
madan el değiştirilmekten ve mücade
leden bıkmış, kendini dermansız hisse
derek hiçbir zorlama olmaksızın II .  Mu-

rad'ın egemenliğine girmeyi istemişti. Il . 
Murad da, bu varlıklı kentle bir anlaşma 
yaptı. Kıskanç ve açgözlü komşularının 
bir Türk mülküne daha saygılı olmala
rını sağlamak amacıyla İonnina'ya bir yö
netici atadı. 
Epirli Hıristiyan kızların güzelliği ll. Mu
rad 'ın genç subaylarının gönlünü çeldi. 
fonninalı ailelerden kızları eş olarak is
teyince, Osmanlı subayları Müslüman ol
dukları için ,  istek geri çevrildi. Bunun 
üzerine bir  pazar günü kentin katedra
li önünde pusuya yatan subaylar, zot kul
lanarak on sekiz genç kızı annelerinin 
elinden aldı. Bu kız kaçırma olayından 
sonra bir kan davası görülmedi, aileler 
kızlarını vermek zorunda kaldılar. Bu ev
lenmeler sonucunda Arnavutluk'un gü
neyinde iki ırkın karışmasından oluşan 
yarı Türk yarı İonninalı aileler çoğaldı. 

Deprem ve Veha Salgını 
1430 yılının ilk aylarında yaşanan dep
rem ve ortaya çıkan veba salgını Sultan 
Murad'ın Yunanistan fethin i  geciktird i. 
Salgın hastalık Edirne Sarayı 'nda kalan 
II. Murad'ın üç oğlu ve yetenekli Sad
razam İbrahim Çandarlı'nın ölümüne ne
den oldu. İmparatorluğa üç nesilden be
ri onurlu hizmetleri bulunan Çandarlı Ai
lesi'nin bir ferd i olan İbrahim Çandarlı 
ölmeden önce kendi isteğiyle sadra
zamlıktan çekilmiş, yerine büyük işler 
için yetiştirdiği oğlu Halil Paşa'yı öner
mişti. 

7 Dalmaçya kıyısında eski Cumhuriyet. Yunan kenti Epidauros'un Adriyatik Denizi'nde Dalmaçya kıyısı yakınında kur
duğu koloniden doğdu. Batı Roma imparatorluğu'na bağlı yaşadı. Ragusa 1 9 1 8  yılında yeni kurulan Yugoslavya'ya 
katıldı. 
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II .  M ura d bir baba gibi sadrazarnın arka
sından ağladı. Tefekküre daima zevki
ne erişmiş olan Il .  Murad, yoğun devlet 
işlerinin kendisini bu zevkten uzaklaş
uracağını bildiği için; devlet yönetimiy
le ilgili bütün yeni işleri Sadrazam Çan
darlı Halil Paşa 'ya devretti. 

Bir At İçin Yapılan Savaş 
Ancak, Avrupa'da Tuna boylarının, Ana
dolu 'da Karaman'ın karışması genç sul
tan ve sadrazamını uzun zaman barış 
içinde bırakmadı. Transilvanya Despo
tu Brankoviç Osmanlı sınırlarına sald ır
dığı sırada, kendi başının Almanlar ve 
Venediklilerle derde girmesi üzerine, pa
d işahtan barış ve yardım istedi. 
Henüz çocuk yaşta olan kızı Mara'yı l l .  
Murad'a gönderdi .  Padişahın n işanlısı 
olarak, ergenlik çağına kadar sarayda eği
tilen kız, I l .  Murad'ın eşi oldu. Güzel
liği ilerde imparatorluğun başına bela 
olan Mara'nın evlenme çağına gelmesi
ni Sultan Murad sabırsızlıkla bekledi. 
Biz Avrupalılar için saçma gibi görünen, 
ancak hayvancılık ve binicilikle yaşayan 
topluluk için çok önemli bir olay, Kara
man'da savaş çıkmasına neden olmuştur. 
O yörede yaşayan Türkmen aşiretlerin
den biri, çok tanınmış bir atı hileyle ra
kip aşiretten çalmıştı. Atı kaçıran Kon
yalı İbrahim Bey, daha önce gördüğümüz 
gibi sultanın kızın eş olarak verdiği 
bey di .  
İbrahim Bey atı sahibine iade etme is
teklerine karşı inatla direnince, sultan, 
Avrupa'dan Asya'ya geçerek adaleti ye-

8 Budin, Rumeli. 
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rine getirmek üzere Karaman'ın üzeri
ne yürüdü. Konya'da yenilgiye uğrayan 
İbrahim, eşini kayınbabası l l .  Murad 'a 
göndererek atı iade ettiğin i  ve affını is
ted iğini b ildirdi. Kadınların gözyaşları
na asla dayanamayan ll. Murad, b ir at 
karşılığında Karaman Beyliği 'ni orta
dan kaldırmadı. 
Bu savaş sırasında Tuna üzerinde Os
manlılara saldıran Macar kralına karşı Il .  
Murad, Evrenos Bey'in oğlu Ali'yi görev
lendirdi. 
Demirkapı geçitlerini aşan E vrenosoğ
lu Ali Bey, elli bin Türk akıncısıyla bü
tün Transilvanya'yı sel gibi istila etti. Bi.ı 
akın sonunda altmış bin tutsak arasında 
bulunan ve sultanların saray ve çadırın
da yirmi yıllık bir tutsaklık yaşamı süren 
bir Alman öğrenci, ülkesine döndüğün
de Osmanlı Sarayı'nın geleneklerini ve 
olaylarını anlatan bir kitap yazacaktır. 

Padişah, Lehistan' a 
Anlaşma Önerdi 
l l .  Murad ' ın kayınbabası, genç Ma
ra'nın öz babası olan Brankoviç, Maca
ristan Seferi sırasında Türklere karşı si
lah kullandığı için Evrenosoğlu Ali Bey 
tarafından Semendire'de8 sarıldı ve ele 
geçirildi, 
Gözleri oyularak, yaşamının sonuna ka
dar ihanetinin cezası olarak Tokat zin
danları 'nda hapsedildi. Daha sonra Ti
murtaş'ın iki oğlu Macaristan'a bir akın 
daha düzenledi. Bu sefer elde edilen ga
nimet, Niğbolu pazarlarını doldurdu. 
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Kazanılan başarılardan hiç böbürlen
meyen II. Murad, her şeye rağmen Ttı
na'nın karşı yakasıyla barış yapmak için 
fırsat arıyordu. 
Macarlar kimi zaman müttefik, kimi 
zaman düşman oluyorlardı. Polonya, Al
manya'ya yaklaşınaları dolayısıyla Os
manlıların üzerinde baskıları gittikçe 
artan Macarlara karşı, sultana güvenli bir 
denge unsuru olarak gözüktü. Polonya 
Kralı Ladislas'a zengin armağanlada bir 
elçi gönderildi . 
Tarihin bil inmeyen çağlarında Batı As
ya'dan Doğu Avrupa'ya göç etmiş olan 
Polonyalılar, Ruslar, Sırplar, Transil
vanyalılar ve Hırvatlarla ortak bir ad olan 
Slav adını almışlardı. 
Sınırsız bir özgürlük aşığı olan ve sakin 
bir yaşamı seven bu millet, bağımsızlı
ğını elinden alan zalimlere karşı koymuş
tu. Polonyalılar mizaçlarının bir gereği 
olarak, cumhuriyetten sülale monarşisi
ne, oradan seçimli krallığa kadar birbi
rine zıt yönetimleri yapısında barındıra
bilmiştir. 
Tarih Polonyalılara bazen acımış, bazen 
de hayranlık duymuştur. Şu anda tutsak 
bile olsalar, bunca siyasal ahlaksızlık için
de kendilerine saygı duyduran tek şeye, 
yani  cesarete sahiptirler. İşte Sultan I I .  
Murad'ın Macar ilerleyişini durdurmak 
için anlaşma önerdiği Polonya, böyle bir 
milletin devletiydi .  

H unlardan Gelen 
Kahraman Bir Irk 
Polonyalıların iç çatışmalarında on yaşın
da tahta çıkan Ladislas, Macarlara kar
şı duyduğu nefretten dolayı Osmanlılar
la bir anlaşma yapabilirdi. Ancak bu sı
rada, Macar Kralı Zsigmond ile baş
kentin yakınlarındaki bir ormanda yaşa
yan sevgilisinin gayrimeşru çocukları 
olan Macar kahramanı Hunyad Korvinus, 
milletinin başında en fazla ünlü olduğu 
dönemleri yaşıyordu. .. 

H unlardan gelen kahraman bir ırk olan 
Macarlar da, sahip oldukları erdemler ba
kımından, Polonyalılardan aşağı kal
mazlardı. Sağduyuları, cesaret, yurtsever
lik, özgürlük duyguları ile birleşmişti. 
Özveri gösterebilen Macarlar Hunyad'ın 
öğütlerini dinlediler. O zamanlar Tran
silvanya Voyvodası9 olan Hunyad, seçi
me dayanan taht üzerinde hak iddia ede
bilirdi. Kişiliğine duyulan takdir ve şöh
reti kendisini tahta geçirmeye yeterdi .  
Yükselme hırsı yerine ülkesinin kurta
rıcısı olmayı uygun buldu. Tahtı ele ge
çirmek üzere ileri süreceği iddiaların, Os
manlı ilerleyişine karşı Tuna boyu Hı
ristiyan devletlerin savunucu birliğini 
tehlikeye düşüreceğini anlamıştı. Polon
ya ile Bohemya taçlarının sahibi olan La
dislas'a Macar tacının da verilmesini 
ve Polonyalılarla bir krallık altında bir
leşilmesini öğütledi. II. Murad'ın sözle-

9 Rumeli'de bazı bölgelerin valilerine verilen unvan. Eflak, Fatih döneminden sonra Osmanlılara bağlı bir prenslik 
olunca, voyvodalar padişah tarafından atanmaya başladı. 1 7 16-1821  yılları arasında Divan-ı Hümayun tercümanı olan 
Fenerli Rumlardan voyvodalar atandı. 1 822 'den sonra tekrar yerli beyler voyvoda oldu. Boğdan, 1 455'ten beri voy
vodalar tarafından yönetilmişti. Eflak ve Bağdan'ın birleşmesı ve Romanya'nın temelinin atılmasıyla voyvodalık kaldı
rıldı. 
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ri ve armağanları böylesine usta ve ileri 
görüşlü bir siyaset karşısında başarılı ola
madı. 
Hunyad çocukluğundan beri eski Haç
lı Seferleri 'nin kahramanı Godefroi de 
Bouillon 'a benzemek istiyordu. Amuder
ya, Dicle ve Fırat'ı aştıkları gibi Tuna ile 
Sava ırmaklarını da aşmak üzere olan 
Türklere karşı Germanya10 Haçlılarını 
çıkarmayı düşünüyordu.  I rk, din, yurt, 
zafer, şövalyelik ve ihtiras, ona göre 
kuvvete sahip olmak için değil, şöhret 
için gerekliydi. Macaristan'da bir hüküm
dar sülalesi yaratmak değil de, Hıristiyan
lığın kurtarıcısı olmak istemesi, Hunyad'ı 
II .  Murad'ın en tehlikeli düşmanı yapı
yordu. 
Genç, yakışıklı, cesaretli, güzel söz söy
lemesini bilen, Almanya imparatoru
nun gayrimeşru oğlu, Transilvanya voy
vodası, babasının yardımları ve kendi be
cerisi sayesinde yükselmesini bilmiş, bü
tün yaşamı Türklerle savaşmakla geçmiş, 
onları Asya'ya sürmeye ant içmişti. 
Selanik'in düşmesi, Yunanistan'ın işga
li, E pir' e sızmalar ve Timurtaş'ın iki oğ
lunun Macaristan'ı arka arkaya tahrip et
mesi, Osmanlılara karşı Moskova'dan Yi
yana'ya ve Viyana'dan Venedik'e bütün 
komşu Hıristiyan taçlarının hem savun
ma, hem saidırma amaçları güden bir bir
lik içinde toplanmasını sağlıyordu. 
Papalık, Avrupa'nın bütün sarayiarına 
yolladığı kutsal elçilerle prensierin ve 
milletierin çaba göstermelerini istiyordu. 
Bu defa askeri ve siyasi amaçlar güden 

yeni bir Haçlı Seferi, Sultan Murad'a kar
şı tezgaha kondu. Din onun ruhu, yurt
severlik nedeniydi. Hunyad ise hem ka
rargahını, hem de kahramanını temsil 
ediyordu. 

Altı Aylık Ku§atına 
Belgrad 'ın Fethine Yetmedi 
Hunyad'ın fedakarlığı sayesinde Macar 
tahtına da sahip olan Polonya kralının ka
çamak yanıtı, II .  Murad'ın barış hakkın
daki hayallerine son verdi. Evrenosvğ
lu Ali Bey' e emir vererek, Brankoviç'in 
yenilgisinden ve tutsak d üşüşünden 
önce Macarların muhafazasına bıraktığı 
Belgrad Kalesi 'ni kuşatmasını istedi. 
O zamandan beri Osmanlılar ile Avrupa
lılar arasında çekişme konusu olan Belg
rad, hem Sırhistan ' ın, hem Macaris
tan'ın ve hem de Osmanlı Devleti'nin en 
önemli kilit noktası oluyordu.  Balkan 
dağlarının geçitleri önünde kurulmuş 
olan bu kentin yanında gayet sık orman
lar yer al ıyordu.  
Surların d ibinde birleşen Sava ve Tu na 
ırmakları çevresinde tam bir çember 
yaparak, bir ırmak kolundan çok bir de
niz parçasına benziyordu.  
Üzerine kurulduğu yayla doğanın bir  ci
lvesi olarak gittikçe alçalıyor, saldırgan
ların hem çabalarını, hem de cesaretle
rini kırıyordu. 
Kara tarafından pek az insan eli değmiş 
karanlık ormanlarla kaplı derin boğazlar 
ve tepeler, kentin çevresini ele geçilmez 

10 Orta Avrupa'da bir bölge. Kuzeyde Kuzey ve Baltık Denizi, doğuda Vistül ırmağı, güneyde Karpatlar ve Tuna 
ırmağı, batıda ıse Ren ırmağı'yla sın ırlanmıştır. Bugünkü Almanya', Bohemya ve Polanya'nın batı kesimini kapsar ve 
Germenler tarafından iskan edilmiştir 
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küçük kaleler gibi sarmıştı. Bir kuşatma 
sırasında kentin ihtiyacı olan yiyecek, si
lah ve askerler serbestçe Sava ve Tu na 
ırmakları üzerinden gelebiliyordu.  
Evrenosqğlu 'nun padişahı için fetherme
si gereken Belgrad işte böyle bir kent
ti. Altı ay süren kuşatma kalenin gücü
nü ve Hunyad 'ın dehasını alt edemedi. 
Macar topçusunun ateşi altında bir hay
li fire veren Osmanlı ordusu, sonunda Sa
va kıyılarını ve Sırbistan'ın dar geçitle
rini şehitlerine rı;ıezar yaparak çekilme
ye başladı. 

Hunyad Diye Başka Birini 
Öldürdüler 
Belgrad başarısızlığı üzerine öç duygula
rı kamçılanan Osmanlı ordusu, kendisini 
Tuna kıyılarında yenen Transilvanya 
kahramanını bizzat kendi topraklarında ve 
açık arazide yenmek için harekete geçti. 
Anadolu'da Timur'a karşı savaşmış olan, 
Sivas Türkmenleri başkanı Mezid Bey, Il. 
Murad'dan Transilvanya'ya sefer yapacak 
ordunun komutanlığı görevin i  ald ı. 
Altmış yıllık savaş yaşantısının üzerinde 
iz bırakmadığı yaşlı komutan, istila etti
ği topraklardaki kentleri yaktı, karşı ko
yan önderlerin baş ını vurdurdu, yanın
da binlerce tutsak ve ganimetle Os
manlı topraklarına döndü. 
Transilvanya 'nın başkenti Hermans
tadt' ı 1 1 kuşatan Osmanlı ordusuna kar
şı Hunyad, Polonyalılar, Macarlar, Bo
hemyalılar, Almanlardan oluşan bir müt
tefik ordusuyla karşı çıktı. 

Müttefik ordusunun düğümünü Hun
yad 'ın tek başına oluşturduğunu anla
yan ihtiyar Türk savaşçı, Hunyad'ın ru
hunun Macaristan'ın ruhu olduğunu bil
diğinden, bu önderin ölmesinin ordu
sunun da ölmesi demek olacağına ka
naat getirdi .  
Müttefik ordusunu yenilgiye uğrarmak
tansa Hunyad'ı  ortadan kaldırmak daha 
uygun olacaktı. Atlarının çevikliği ve ce
saretleriyle tanınmış üç yüz atlı Mezid 
Bey tarafından Hunyad'ı sarıp öldürmek
le görevlendirildi. 
Kurulan gönüllü birlik önüne geleni  
devirdi, Macar hatlarını yararak, küçük 
bir tepenin üstünde varlığı ve dehasıy
la savaşı yönetmekte olan Hunyad'a 
doğru yaklaşmaya başladı. Casusları sa
yesinde atlıların niyetini öğrenmiş olan 
Hunyad'ı, subayları kendilerini feda 
pahasına olsa koruyacakianna dair ant iç
tiler. En yürekli komutanlarından biri 
olan Kemeny'li Simon, Macar kahrama
nının zırhını, miğferini, sorgucunu ve ka
ra koşurulu kızıl atını alarak kendisini 
Hunyad 'a benzetti. 
Bu haliyle Osmanlı atlılarının önüne ya
lın kılıç daldı. Hileden habersiz olan Os
ınanlılar kendi ayağıyla gelen kurbanla
rını ve üç bin Macar'ı kılıçtan geçirdiler. 

Bir Kesik Baş ve 
Cesetlerden Oluşan 
Armağan 
Hunyad ise, Kemeny'li Simon'un kılı
ğına bürünerek Osmanlı ordusuna kar-

11 Romanya'da bir kent adı olan Sibiu'nun Almanca karşılığı. Sibiu'nun Macarca karşılığı Nagyszeben'dir. 
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şıdan saldırıya geçti. Bu arada Her
manstadt birliği de, gizli bir geçitten dı
şarı çıkarak Osmanlı Ordusunu arkadan 
vurmaya başladı. İki ateş arasında kalan 
Osmanlı ordusu yirmi bin şehit verdi. 
Ülkesine ölüm saçan ihtiyar Türk
men'den bizzat öç almak isteyen Hun
yad, bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. 
Mezid Bey ve oğlu ,  Hunyad 'ın silahla
rıyla şehit oldu. Hunyad ise düşmanla
rının kaniarına bulanmış bir halde Her
manstadt'a gird i .  
Geceleyin, kurtarıcıları Hunyad'ın onu
runa büyük bir ziyafet tertipleyen Ma
carlar, büyük bir vahşet göstererek silah
sız Türk tutsaklarını salona getiriyorlar 
ve kana susamış olan Hunyad 'ın gözü 
önünde katlediyorlardı. 
E rtesi  gün savunduğu davanın kutsal
lığı ve şanı ile h iç bağdaşmayan bir bar
barlıkta bulundu. Mezid Bey ve oğlu
nun çadırlarının ganimetini, altı at tara
fından çekilen bir arabaya koydu. Bun
ların üzerine Osmanlıların cesetlerini yı
ğarak bir piramit yaptı. En üstüne de ih
tiyar paşanın kesik başını oturtarak, 
müttefıki Sırp despotuna armağan yol
ladı. 
İhtiyar bir Osmanlı askerinin yaşamı 
bağışlanarak bu iğrenç armağan ı  Sırp
lara sunması için arabanın içine otur
tuldu.  Bu öç arabası bütün Transilvan
ya'yı kat ederek, korkudan s inmiş  
o lan halka Osmanlı ordusunun yenil
gisin i  ve Macar kahramanının kanl ı  
öcünü anlattı . 
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Hunyad, Sof)ra'ya Çekilen 
II .  Murad'ın Peşini 
Bırakmadı 
Mezid Bey'in öcünü almak üzere II. Mu
rad tarafından sefere yollanan Şeha
beddin Bey, iki zafer ve Almanya'nın en 
güçlü askerleriyle, gücü bir kat daha art
mış olan Hunyad 'a Vasag Ovası'nda 
rastladı. 
Yapılan savaşta Osmanlılar on bin şehit, 
sekiz bin tutsak bıraktılar. Bu arada Ti
murtaş'ın en kahraman torunlarından Os
man Bey ile bütün komutanlar şehit ol
du. Şehabeddin Bey de tutsak düşerek 
zincire vuruldu ve Hunyad tarafından 
Buda'ya Kral Ladislas'a gönderildi. 
Hunyad, Osmanlıların nefes almasına fır
sat bırakmadı. Giderek çoğalan ordusuy
la Morava ırmağı'nın boğaziaona ege
men olan Niş kentine kadar dayandı. 
Orada imparatorluğun bütün Avrupa 
ve Asya eyaJetlerinden toplanmış asker
lerden ve beylerden oluşan dördüncü 
Osmanlı ordusu vardı. 
Bu ordu, sayıca Hunyad'ın ordusunu ge
çiriyordu. Ancak, Hunyad'ın ünü bir or
duya bedel olacak kadar etkiliydi. 
İbrahim Çandarlı 'nın ikinci oğlu ve 
Sadrazam Halil Paşa 'nın kardeşi bu or
duyu yönetmekle görevlendirilmişti. 
II. Murad, Niş kentine sırtını vererek, 
sağ tarafta Morava'nın aşılmaz yatağı ve 
solda Hıristiyan atlılarının geçemeyece
ği kadar sarp kayalıklarla kaplı bir dar bo
ğazda Hunyad'ı  karşıladı. 
IL Murad yakın dövüşü tercih ediyordu. 
Sultanın arka arkaya gönderdiği üç ko-
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!ordu, Macar zırhlı birliklerin in ve top
çusunun ateşi karşısında tükendi. Bu ara
da Hunyad ordusunu tek bir birlik du
rumuna sokarak, ortadan Osmanlı ordu
sunu yarmaya çalıştı ve başardı. 
Geri çekilen Osmanlıların önünde iler
leyen Macarlar genişleyen ovanın sol ta
rafına Osmanlı ordusunun yarısını Mo
rova ile kendi piyadeleri ve öteki yarısı
nı da dağlar ile zırhlı atlıları arasında sı
kıştırdılar. Böylece Osmanlılara teslim ol
mak ya da ölmek şıklarından biri kalıyor
du. Merkezde yalnız kalan padişah dur
madan çarpışarak Sofya üzerine çekildi. 
I I .  Murad'ı  izleyen Hunyad, Sofya ken
tini ele geçirdi ve Edirne'nin son kale
si  olan Filibe üzerine doğru ilerledi. 

Kışla Birlikte Macar 
ilerlemesi Durdu 
Ancak yaklaşan kış Balkan dağlarını 
kaplamaya başlamış olduğundan, Macar 
i lerlemesi durdu .  Roma İmparatoru 
Tranjan 'ın barbar istilasına karşı bir ka
pı niyetiyle yaptırdığı "Tranjan Kapısı" 
ile Suluderbend Geçidi'ne çekilen II .  
Murad, Balkan dağlarının bu iki boğazın
da Hunyad' ı  bekliyordu .  
Geçidi aşmaya kalkışan Macar atlılarını 
gören II. Murad yüzeyi buz tutmuş 
olan göllerdeki suyu serbest bırakacak 
bendierin yıkılmasını emretti. Dağlardan 
ince ince süzülen sular Macar atlısının 
geçeceği patikaları kapladı. 
Geceleyin gelen soğuk suları dondurun
ca, atların geçmesi önemli derecede ak
sadı .  Hunyad ve ordusu geri çekilmek 
zorunda kaldı. Tranjan Kapısı da, dağ-

ların üzerinden yuvarlanan kayalada 
kapatıldığı için Hunyad ve ordusunun 
başka geçit araması gerekti. 
Aşılması daha zor olan İsiadi Geçidi 'ni  
doğanın güçlüklerine rağmen aşmayı 
başaran Hunyad'ın önünde Filibe Ova
sı ve verimli Edirne havzası açılıyordu.  

Kral ve Komutan Saldırı 
Planlıyordu 
Macar kahramanı Hunyad, Genç Kral 
Ladislas ve çevresi tarafından kısk:lnılı
yordu. Bunu öğrenen Hunyad, Osman
lıları kendi başkentlerinde yok etme ha
yallerinden vazgeçti. Belki bu kararında, 
II .  Murad'ın Macarları korutınası da et
kili olmuştu. Hunyad, ordusunu Sofya ve 
Niş'te bırakıp, Tuna kıyılarına döndü. 
Kral Ladislas'la buluştu. 
Kral Ladislas i le kahraman Hunyad 
başkentte görkemli bir törenle karşılan
dı. Her ikisi de ilkbaharda Osmanlı İm
paratorluğu 'na karşı bir saldırı planlıyor
lard ı. 

II. M ura d İstediği Hayata 
Dönüyordu 
Savaşların yorgunluğu ve Sadrazam Ha
lil Paşa'nın akıllı öğütleri II .  Murad'ı  or
dusunu güçlendirmek için uzun bir ba
rış dönemine zorluyordu. 
Yokluğu sırasında komutanlarının talih
sizliğini kendisi için aşağılarıcı bir olay 
saymıyor, yenilginin nedenini aksi rast
lantıların sonuçlarında arıyordu.  Kendi
si, her savaş alanında başarılı olmuştu. 
Asya'nın barışa kavuşturulması, Selanik 
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kral ının gücünü sağlayan H ıristiyan 
prensleriyle anlaşma yapmak istedi. Ro

- . 

:f ' �- . •!\ -

II. Murad at üstünde ok atarken. 
(Hünernamc 'dcn) 

"' manya Prensi Drakul'a eski toprakları
nı; Sırp despotuna krallığı ile Tokat Zin
danları'nda yatan iki oğlunu ve kör am
calarını; Kral Ladislas ile Macar konse
yine sınırların bozolmayacağı güvence
sini önerdi. Hunyad tarafından sürekli 
olarak savaşın getireceği yaralara inandı
rılan Ladislas, Padişah II. Murad tarafın
dan kandırılan müttefik prensler, ilkba
harda Macarlara ordu vermekten vazgeç
ri. Böylece Macarlar tek başlarına kaldı. 
Müttefiklerin bu çekimserliği Kral La-

ve E pir'in fethi, Doğu'da kazandığı gü
cü arttırıyordu.  
Batı'da ve Tuna boylarında, Osmanlıla
rın Avrupa güvenliğini sağlamak için ya
pılması mümkün olan her özveriyi gös
termeye hazırdı. Egemenliği altında ya
şayan yurttaşlarının mutlu luğu kendisi 
için en büyük zaferdi. Kaldı ki, karakte
ri itibarıyla eğlence ve aşkı sever, barı
şa karşı doğuştan bir ilgi duyardı .  
Hunyad'ın eline tutsak düşen Osman
lılar için görüşme yapılması durumunda 
rehine olarak Hermanstadt zindanla
rında tutulan Mehmed Çelebi ile evlen
dirdİğİ kız kardeşi, sevdiği kocasının yok
luğuna dayanamıyor ve sık sık ağabeyi
ni kışkırtarak kocasını kurtarmasını isti
yordu. 
I I .  Murad ise sevgiye ve ailesine karşı 
h içbir şeyi esirgememişti. Yeniden elçi
ler görevlendirerek, Hunyad ile Macar 

12 Kamuya ait sorunların tartışıldığı meclis_ 
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dislas ile diyet' i 1 2  barış yapmaya zorladı. 
Hunyad ülkesinin isteğine boyun eğmek 
zorunda kaldı. Macarlar ile Osmanlılar 
arasında 12 Temmuz 1444 tarihinde 
Segedin Anlaşması imzalandı. Her iki 
hükümdar, biri İncil, diğeri Kuran üze
rine ant içerek antlaşmayı imzaladılar. 
Böylece her iki tarafkendi tanrılarını ta
nık olarak gösteriyordu . Kral Ladislas'a 
IL Murad tarafından ödenen altmış bin 
duka altınlık bir fidye ile Mehmed Çe
lebi özgürlüğüne, yurduna ve eşine ka
vuştu. Artık Doğu derin bir nefes alabi
lir ve I I .  Murad çok istediği yaşama dö
nebilirdi. 
Çok sevdiği oğlu Alaeddin' in genç yaş
ta ölmesi, I I .  M urad'ı çok üzdü. Sinop 
prensesinden olan bu ilk oğlunu kaybe
den padişah, mutluluğun uzun sürmedi
ğini anladı. Ruhsal durumu bozuldu. 
O tarihten sonra veliaht şehzade olan 
ikinci oğlu, henüz çocuk yaştaydı. Bu 
şehzade, hükümdarlığı sırasında en be
lirgin özelliği olacak otoriter mizacına he-
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nüz o sıralarda sahip değildi. Babasının 
ve hocalarının sözlerinden asla dışarı çık
mazdı. 
I I .  Murad kendisinin uzun süre yaşama
yacağılll sandığından, henüz silah kullan
masını ve hükmetınesini tam kavrama
mış olan oğlunun erken tahta oturması 
karşısında gerek barış, gerekse savaş za
manlarındaki zorluklarla baş edemeye
ceğine inanıyordu. 
Henüz önünde zaman varken şehzade
yi bizzat kendisi yetiştirmeyi ve eğer ha
talı davranırsa bunları düzeltmeyi düşü
nüyordu. Kendisi tarafından yetiştiritmiş 
usta ve sadık vezirlerin korumasında bir 
çocuğa devleti emanet ederek, başkent
ten uzaklaşmak istedi. 
Eski zevkleriyle yaşayarak, uzaktan 
imparatorluğun yönerilmesini gözetecek
ti. Çocuk padişah şaşırırsa ona öğüt ve
recekti. Böylece usanç veren hükümet 
yükünü başkasına devrederek, iki defa 
yaşamak istiyordu. Oğlu için ileri görüş
lülük, imparatorluk için kaygı ve ken
disi için zevkli bir düşünce olan bu gö
rüşü II .  Murad benimsemişti. 
Tarihte buna benzer örnekler çoktur. 
Mesela Şarlken 1 3  İspanya'da,  Tiber 
Roma'da, tıpkı I I .  Murad gibi davran
mışlardı .  İ nsanlar hükmetıneye ne ka
dar layık olurlarsa, içinde bulundukla
rı h içliği duyumsayarak özveri göste
ri rler. 

Harem Daireleri 
Sultan bu mert kararı verirken, kalbi
ne ve poli tikasına egemen olmaya ça
lışan b irbirine rakip ve ihtiras lı üç sul
tan hanıma düşüncesini kabul ertirmek
te çok zorluk çekti. Çağdaş Osmanlı, 
Bizans ve Alman tarihçilerine inanmak 
gerekirse, her biri tek başına padişahın 
kalbini fethedecek özell iklere sahip 
olan Sinop prensesi, Sırhistan prense
si Helen ve Transilvanya voyvodasının 
kızı Prenses Mara, kıskançlıklarıt ent
rikaları ve karş ılıklı kinleriyle sadece 
Sarayı değil, vezirlikleri, orduyu ve 
Il. Murad'ın politikasını etkilerneye ça
lışıyorlard ı. 
Avrupa'da gerek tarihçiterin hayal gücün
den, gerekse yanlış bilgiler edinen gez
ginlerin anlattıkları öykülerden Edirne, 
Bursa veya İstanbul haremlerine giren 
Müslüman ve Hıristiyan prensesleri
nin yazgıtarı hakkında çok saçma sonuç
lara varılır. 
Saraylarda çokeşli evlilikten ileri gelen 
bir sürü odalığın hükümdarıo zevkleri
ne hizmet ettiği, bir zevcenin bir süre iti
bar gördüğü, sonra padişah bıkınca bir 
kenara atıldığı san ılır. Oysa ne din, ne ya
salar, ne gelenekler ve ne de tarih sul
ranların, şehzadelerin ya da devlet bü
yüklerinin, Müslüman veya Hıristiyan 
kıztarla yaptığı evlil ikleri bu derece al
çaltmamıştır. 

13 Kutsal Roma-Cermen imparatoru ( 1 5 1 9-1 556), Hollanda prensi ( 1  5 16-1 555), ispanya kralı ( 1 .  Carlos, 1 6 1 6-1 5556). 
Avusturya Arşidükü Güzel Philipp ile eastilla Kraliçesi Çılgın Juana'nın oğlu. V. Karl henüz on dokuz yaşındayken ül
kesinde güneşin hiç batmadığı çok geniş bir imparatorluğun başında bulunuyordu. Amacı bir dünya imparatorluğu 
kurmaktı. 
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I. Murad ve Yıldırım Bayezid dönemle
rinde gördüğümüz gibi sultanlar, Bizans 
imparatorlarının kızlarını, kız kardeşle
rini, yeğenierini ve Sırbistan'ın Hıristi
yan prenseslerini eş olarak kabul etmiş
lerdi. 
Bunlardan her biri bir kraliçe kabulü gör
müş ve hatta sarayda kendi dinlerini ko
rumuşlardı. Hıristiyan olan bu prenses
lerin, dinlerinin gereği olarak çok eş ala
bilecek hükümdarların sarayına giderken 
özel rahiplerini de beraberinde götürdü
ğüne tanık olmuşuzdur. 
Her ne kadar padişahların tekeşi olma
malarına rağmen, yasal eşleri oldukla
rından, imparatoriçelere tanınan her 
türlü ayrıcalığa, saygıya ve görkeme sa
hiptiler. 
Üstelik ailelerinin soylu olması, güzel
likleri ve veliaht ve şehzadelere sahip ol
maları yüzünden padişahın kalbinde 
ve politikasında etkili olmakta geri kal
mıyorlardı. Daha ilerierde prenses ola
rak dağmalarına rağmen pek çok kadı
nın sarayda egemenlik kurduğuna ve 
egemenliklerini başka padişahların dö
nemlerinde de sürdürdüklerine tanık 
olacağız. 
Hayal gücü, tarihçiler ve yazarlar Osman
lı saraylarını padişah eşlerinin bir hapis
hanesi, çile doldurdukları ve horlan
dıkları bir yer olarak görmek istiyordu. 
Osmanlı geleneklerinin ve lslamiyetin 
gereği olarak bu sultan hanımlar erkek
lerin bakışiarına kapalı yerlerde yaşıyor
lardı. Bu yerlere "harem" deniyordu. Ha
rem daireleri de Batı saraylarının debde
besinden ve entrikalarından aşağı kalmı
yordu. 

1 90 

Osmanlı Toplumunda 
Kadın Hakları 
Hz. Muhammed tarafından Arapların ço
keşli geleneklerine bir hoşgörü olarak ka
lan evlenme, hem dinsel, hem de uygar 
bir hareket olarak kocaların eşlerinin kut
sal haklarına son derecede saygılı olma
yı gerektiriyordu. Şartlar Osmanlı erkek
lerini çok eşle evlenıneye zorluyordu. 
Çünkü erkekler savaşlarda ölüyor, ülke
de kadın sayısı gittikçe çoğalıyordu.  
Nikah, imamlar tarafından kıyınıy;r
du. Düğün törenleri, Timur ve I. Meh
med'in oğullarında gördüğümüz gibi 
sürer, zengin eğlencelerden sonra iki ai
le büyük bir törenle kızı kocasının evi
ne götürürdü. 
Erkeğin olduğu kadar kadının da isteğiy
le gerçekleşen boşanma kadının hakla
rına, özgürlüğüne ve onuruna en uygun 
olacak koşullarda gerçekleşird i. 
Özgür bir kadınla evlenmiş bir erkek, da
ha sonra ilk karısına ortak olarak bir kö
leyle evlenirse, ilk karısı üzerindeki 
bütün haklarını kaybederdi. 
Eşler, ortak kocalarından kesin olarak ay
nı saygıyı ve muameleyi yasal bir hak ola
rak beklerdi. Koca, başka bir eşinden 
olan çocuklarını öteki karısına kabul 
ertirmek için asla zorlayamazdı. Eşleri
nin her birine ihtiyaçları olduğu hizmet
leri karşılamak üzere hizmetçi vermek 
zorunluluğundaydı. 
Eğer bir zevce haklarının ihlal edild iği
ni ileri sürerek kadıya başvurursa, görü
len mahkeme sonunda, kadı haksız olan 
tarafa adaleti sunard ı .  Doğacak çocuklar 
babanın dini gereği yetiştirilmesi şartıy-
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la; Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasın
da evlilik, yasal sayılırdı. 
Erkek tarafından karısına karşı yapılacak 
en ufak bir saygısızlık ya da boşanmay
la tehdit, evliliği hükümsüz bırakır ve ka
dın hemen bağımsızlığını kazanırdı. Ka
dınların annelik hakları güvence altına 
alınmıştı. Cinsiyeti ne olursa olsun, bir 
anne bütün çocuklarını yanında tutma
ya yetkiliydi ve kimse bu hakkı elinden 
alamazdı. 
Çocukların annelerine gösterecekleri 
şefkat yalnız Doğuluların gelenekle
rinde ve mizaçiarında değil, yasalarında 
da yer almıştı. Annenin ihtiyaçlarını 
sağlamak görevi yalnız çocuklara değil, 
erkek ve kız kardeşlere, hatta yeğenie
re kadar uzanıyordu.  

Bir Avrupalı Kadın Gözüyle 
Harem Dairesi 
Padişahların hiçbiri evliliğin bu yasala
rından kendilerini ayrıcalıklı saymadılar. 
Hükümdarıo kesin egemenlik ve saray
ların Doğu'ya özgü görkemi, bazı padi
şahların evlilik dışı sevgil ilerinin sayısı
nı arttırıyordu. Ancak imparatorluk aile
sinin prensesleri ve eşlerinin ayrıcalık
Ianna asla ortak olunamıyordu. 
Bu prensesler yılın on iki ayında saray
larının ortasında, ayrı bir harem dairesin
de, kendi h izmetlerine verilmiş kahya
ların, hadımağalarının ve kölelerin ara
sında yaşarlardı. 

Zaman zaman görev ya da aşk amacıyla 
padişah tarafından ziyaret edilen bu da
irelerin görkemi, efendilerininkinden 
aşağı kalmazdı. 
Son zamanlarda bir Avrupalı kadının bir 
Osmanlı padişahının kız kardeşinin gü
venini  kazanarak harerne girmesi ve 
prensesierin meşguliyetleri, rekabetle
ri, entrikaları, gelenekleri ve zevkleri ko
nusunda yazdığı belgeler, bize belki II .  
Murad'ın üç eşi  arasında geçen olayların 
nedeni ve sarayın sırları hakkında bazı 
aydınlarıcı bilgiler verir. • 

"Esma Sultan beni saraydaki dairesinde 
görmek istediğini haber verdi. Dış sara
yın kahya kadını14 beni Sultan Hanım'a 
götürmek üzere bekliyordu.  Prensesin 
dairesine geldiğimizde, ayrı ayrı muha
fıziarta korunan iki demir kapıdan geç
tik ve üçüncü kapıyı da aştık. Ellerinde 
beyaz sopalar olan zenci haremağaları bi
zi karşıladı ve korumalarında olan kori
doru geçmemizi sağladılar. Yabancı ko
nukları n kabul edild iği büyük salona 
alın dık. 
lç saray kahyası bizi karş ıladı, köle ka
dınlar peçelerimizi çıkarmamıza yar
dım ettiler. Sonra hep beraber prensesin 
kaldığı daireye gittik. Gösterişli olarak bir 
d ivanın köşesinde oturmuş olan Sultan 
Hanım pırlanta ve incilerle bezenmiş ga
yet şık bir kıyafet giymiş olarak bizi kar
şıladı. Yer ve duvar halıları i pekiiden do
kunmuştu. Halıların kenarları altın ve gü
müş tellerle işlenmişti. Altmış kadar 

14 Padişah hareminin en yüksek rütbeli görevlisi. Acemi olarak saraya alınan cariyelerden küçük kalfalık ve oda kal
falığı yapanlar arasından seçilirdi. Amirlik belirtisi olarak elinde gümliş kaplı bir değnek ve padişah dairesindeki eşya
ları mühürlernek için mühr-ü hümayun taşırdı. Padişahtan başka sadrazam, vezir ve öteki yüksek rütbeli devlet 
memurlarının konaklarında da haremdeki cariyeleri yöneten kahya kadınlar vardı. 
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genç kız, biz içeri girerken, iki tarafa açı
larak yan yana d iziidiler ve elleri önle
rinde kavuşturolmuş olarak sıralandılar. 
Prensesin önünde oturmamız için, kuş
tüyünden üzeri altın işlemeli saten yas
tıklar konulmuştu. 
Sultan Hanım kahya kadına bizi bahçe
le re götürmesi, orada ağıdadıktan sonra 
tekrar ziyaretine getirmesi için emir 
verdi. Beraberce kahya kadının dairesi
ne gittik, bize hizmet eden kızların ara
sında baş başa yemek yedikten sonra 
kahveler geldi ve tütün ikram edildi. 
Bahçeleri görmek için sabırsızlanıyorduk. 
Bu yüzden tütün içmedik. 
Geniş bir bahçenin tam ortasında, sevim
li bir havuzun kenarına yapılmış, zengin 
eşyalı köşkün çevresindeki gül bahçele
ri, arka plandaki yüksek saray duvarla
rını gözlerden gizlerneye çalışıyordu. 
Çok değişik renkli çiçek tarlalarının 
arasında açılmış olan ve çakıl taşlarıyla 
mozaik halinde döşenmiş dar yollardan 
geçerken gözlerimizi bahçenin zevkli gö
rünüşü nden ayıramıyorduk. Nihayet 
köşkün içine girip sofada hazırlanan ye
rimize oturduk. Arkamızdan gelen hadı
mağalar iki tarafa açılarak sarayın müzik 
topluluğuna yol verdi. On köle kadından 
oluşan müzik topluluğu çeşitli parçalar 
çalarken, zengin fakat açık giyinmiş 
dansözler, ayak ve beden hareketleriy
le göze hoşgörünen bale gösterilerinde 
bulundular. En seçme olduklarından 
kuşku edilmeyen dansözler topluluğu
na bir süre sonra erkek gibi giyinmiş on 
iki kadın daha katıldı. Bu sözde erkek
ler öteki kölelerin havuza attıkları mey
veleri kapışmak için birbirleriyle yarış 
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ederek bir gösteri yaptılar. Yine kadın 
kürekçilerio çektiği bir kayıkla su üze
rinde yapılan bir gezintiden sonra tek
rar Sultan Hanım'ın yanına döndük. 
Ayrılmak üzere iznini istedik. Aynı tö
renlerle saraydan ayrılarak kente geldik. 
Esma Sultan'ın ağabeyi olan padişahın 
eşierine ait  bahçeler daha geniş ol
makla beraber, aynı biçimde süslenmiş
tir. Gece eğlenceleri sırasında çeşitli va
zolara konmuş eşsiz güzell ikteki çi
çekler, çok sayıda fenerin, renkli lam
baların ve cam borular içine konmuŞ 
mumların aynalar aracılığıyla daha bol 
ışıkla aydınlattığı salonları süs lüyordu.  
Bayram dolayısıyla kurulmuş olan dük
kaniarda bulunan çok çeşitli eşyalar Sul
tan Hanım'ın nedirneleri tarafından 
kapışılıyordu." 

Il. Murad Tahtı Oğlu Il. 
Mehmed'e Bıraktı 
Ooğu'da, bir manastır yaşamına benze
yen böyle bir yaşantının düşünceleri, 
zevkleri, ihtirasları ve rekabetleri sarayın 
dar dairelerinde saklamasıyla, bir yan
dan aynı bir erkeğin eşleri ve birbirine 
rakip şehzadelerin anneleri olan bu 
prensesierin entrikalarına, yükselme 
hırsiarına ve kıskançlıklarına şiddet ve 
zal imlik getireceği de okuyucular tara
fından anlaşılabilir. 
II . Murad harem dairelerinin derinlikle
rinde, eski ailelerinin hırsiarını yaşatan 
Sinop, Sırhistan ve Transilvanya pren
sesleri olan eşierin in, Osmanlı ordu ları
nın her yeni seferinde gururlarının incin
diğini biliyordu.  Sultan Murad'ın gerek 
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Tu na boyların da, gerek Karadeniz sahil
lerinde verdiği savaşları ara sıra eşlerinin 
isteklerine göre yaptığı söylenir. Kişili
ğinde kahramanların yüreğini  taşıması
na karşılık, hatalı davranışlardan da sıy
rılmış değildi. Tahttan vazgeçtiği zaman 
kırk yaşını doldurmamıştı. 
Edirne Sarayı'nı terk etmeden önce oğ
lu I I .  Mehmed'in çevresinde kendi dö
neminde zafer ya da talihsizlik anların
da bağlılık, yetenek ve erdem örneği ver
miş olan devlet adamı ve askerlerden ku
rulu bir divan bıraktı. Sadrazam Halil Pa-

şa bu d ivanda gözü ve eli olarak görevi
ni sürdürecekti. Hukuk bilginlerinden 
olan Molla Hüsrevı.1 ordunun başına 
kazasker16 olarak getirildi. Çünkü asker 
arasındaki otoritenin hiçbir biçimde sar
sılmaması ve sürekli canlı tutu lması ge
rekmekteydi. Böylece imparatorluğun 
geleceğini güven altına alan I I .  Murad, 
oğlunun ya da vezirlerinden birinin ola
sı nankörlüğüne karşı, sağ olduğu süre
ce Anadolu'nun en güzel eyaletleri olan 
Menteşe, Samhan ve Aydın'ın hüküm
darlığı ile gelirini kendine ayırdı. • 

1 5  Türk fıkıh bilgini (öl. 1 480). Edirne'de Şahmelik Medresesi'nde rnüderrislik yaptı. Edirne kadısı ( 1 444), daha son� 
ra Rumeli kazaskerı oldu. Istanbul'un fethinden sonra kadılık makamına geçti. Aynı zamanda Ayasofya Medresesi rnü� 
derrisliği yaptı. Bursa'da adına bir medrese yaptırdı. Fatih zamanında müftülük makamına getirildi ( 1 469). Birçok 
ünlü öğrencisi oldu. Şiir de yazdı. 
16 Kadıların başında bulunan askerlerle ilgili şeriat sorunlarını çözüme bağlamakla yükümlü, ilmiye sınıfının yüksek 
aşamasında bulunan ve padişah divanının üyesi olan devlet görevlisi. 
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Il. Murad'ın cülusu. 
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9. BOLUM 

Papa, İncil Üzerine verilen 
Sözü Geçersiz Saydı 
II .  Murad, yanında eşleri, haremi, sadık 
adamları olduğu halde servi ağaçlarıyla 
gölgelenen Manisa Sarayı ' na şan ve 
onuda çekilir çekilmez, imparatorlu
ğun düşmanları hemen harekete geçti. 
Papa, Ulahlar, Macarlar, Transitvanyalı
lar Sırplar, Lehler ve Almanlar I I .  Mu
rad' ın ince politikası sonucu dağılmış 
olan Hıristiyan birliğini yeniden canlan
dırmaya ve amansız Hunyad'ın öğütle
rine kulak kabartmaya başladı lar. Bu 
olayla Osmanlıların onuru yücelirken, Al
man ve İtalyan politikası da aşağıtanıyor
d u. II .  Murad Hıristiyanların yeminine 
inanınakla soyluluk gösteriyordu. Hıris
tiyanların, Osmanlıların inancına ihanet 
etmeleriyse, kendileri için aşağı tatıcı 
oluyordu. El inin altında tarihin bu say
fasını tutan her tarihçi, isterse Hun
yad' ın davasının ve Roma politikasının 

en gözü kör savunucusu olsun, bu na
mussuzluğu rezil ediyor ve müttefikle
rin din üzerine verilmiş yem inlerin i  hi
çe sayarak, yeniden Türkler aleyhine 
toplanmalarını eleştiriyordu. Bu utanç 
verici durumu destekleyen papa, şiddet
le kınanıyordu. İşte tarihçilerden biri olan 
Vincet Mignot1 şunları yazıyor: 
"Papa IV. Eugene, Kardinal jul ien Ce
sarini 'yi Macaristan'a göndererek Kral 
Ladislas'ın kaygılarını gidermeye çalışı
yordu. Pa pa, ne kadar kutsal olursa olsun, 
inançsıziara verilen yeminin bir hükmü 
olmadığını, üstelik inançsıziarı yok et
mek için verilen yeminden dönmenin, 
Tanrı adına yapılacak çok büyük bir eser 
olduğunu belirtiyordu. Nihayet IV. Eu
gene'nin kısa bir günah çıkarması, elçi 
Kardinal J u l i  en Cesarini 'nin safsataları, 
kolay kazanılacak bir zafere duyu lan is
tek, kışkırtılan hırs, sapık öykülere inan
ma Ladislas'ın içindeki son vicdan ve in
sanlık duyguların ı  bastırdı ." 

1 ( 1 730-1 7 9 1 )  Fransız tarihçi, papaz. Voltaire'in yeğeni. 1 77 1  yılında dört ciltlik Osmanli imparatorluğu Tarihi adlı ya
pıtı nı yazdı. Bu yapıt çok kötü bir üslupla yazılmış olmasına rağmen çağının en iyi tarihlerinden biridir. 
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Yine tarihçi olan de Salaberry2 ise bu 
olay hakkında şöyle demektedir: 
"Haçlı Seferleri 'nin çağı çok gerilerde 
kalmıştı. Dinsel nedenler Avrupa hü
kümdarlarını Hıristiyanlık uğruna sava
şa sokmakta başarılı olamamıştı. O za
manlar Almanya imparatoru olan III. Fre
derik böyle bir seferi yönetecek yetenek
te değildi. İ ngiltere ile Fransa uzun za
mandır aralarında süren mücadeleler 
yüzünden bitkin düş.müşlerdi. Bundan 
dolayı yalnız Venedikliler Burgonya dü
kü, IV. Eugene, Macar Kralı Ladislas ve 
Hunyad bu utanç verici ittifaka girmiş
lerdi. Öncekilerini bir parça affettiren, 
ancak paşa için yüz karası olan şu sözü 
de anmak gerekir. E lçisi Kardinal Juli
en Cesarini'yi Macarlara gönderen Pa pa 
IV. Eugene kendinden habersiz olarak 
İncil üzerine yapılan bir yeminin geçer
siz sayılacağını ilan etmiştir." 

Haçlı Ordusu Varna 'ya 
Ulaştı 
Roma Sarayı'nın bu kutsal sahtekarlığı
nı tamamlamak isteyen Venedik elçisi ile 
Burgonya dükünün temsilcileri Hun
yad 'a Bulgaristan krallığının önerdiler. 
Önceleri vicdanının sesine yer veren Ma
car kahramanı, önerilen ganimetin gör
kemi karşısında yeminini unuttu. Koru
ması altında olan Kral Ladislas'ı da ya
nına çekerek kendi ihanetini bir kralın 
ihanetiyle örtrnek istedi. Uzun süre du
raksayan Ulahların önderi Drakul sonun
da müttefiklere katıldı. Hunyad tarafın-

dan yönetilen müttefik ordusu, Ulahla
rın, katılmasıyla daha da kuvvetlenmiş
ti. Haçlı ordusu, sazdan yapılmış salların 
üzerinde Tuna'yı aştı. Tarihçilerio yaz
dıklarına göre Hıristiyan ordusunun ge
çişini görenler Tuna'nın karşı yakasının 
boşaldığını sanmışlardır. 
Haçlı ordusu ile Drakul'un Ulahları ara
sındaki buluşma Niğbolu Meydanı'nda 
gerçekleşti. Bir Bulgar kadının ilerisi için 
söylediği sözler ve bu görkemli ordunun 
bastığı yerleri sarsan bir deprem, Haçlı
ları bir süre kaygılandırdı ve yavaşlatt� . 
Bu olay, Tanrı'ya karşı verdikleri yemin
den dönmenin kötü sonunu işaret ediyor
du.  Bunun kendilerine pahalıya mal 
olacağı korkusu Drakul'un içini kapladı. 
Öç alma isteğini tatmin etmek için çır
pınan Hunyad ile Drakul arasında kon
sey toplantısı sırasında şiddetli bir tartış
ma patlak verdi. Hatta Drakul kılıcını çe
kerek Haçlı ordularının komutanını te
ke tek vuruşmaya çağırdı. Araya girenler 
Voyvoda'nın kılıcını elinden aldılar. Her 
iki savaşçıya birbirlerine söylediklerini 
unutacaklarına dair yemin ettirdiler. 
Tuna ı rmağı' nın sağ kıyısını izleyen 
Haçlı ordusu, Sırbistan'ın dar boğazları
na girmekten mümkün olduğu kadar ka
çındı ve Balkan dağlarının çevresini do
laştı. Bu arada karşısına çıkan Ortodoks 
kentleri ile Osmanlı köylerini fark gözet
meksizin yakıp yıktı. Onlar için sapık 
mezhebi sayılan Ortodoksluk, İslamiyet 
kadar papanın düşmanıydı. 
Haçlı ordusunun en seçme askerin i  
oluşturan üç  b in  Macar atlısının başın-

2 ( 1 776-1 847) Fransız siyaset adamı. istanbul'a Seyahat adlı kitabı vardır. Ayrıca Kuruluşundan 7 792'ye kadar Os

manli imparatorluğu Tarihi adlı dört ciltlik yapıtını 1 8 1 3- 1 8 1  7 yılları arasında yayınlandı. 
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da bulunan Hunyad, öncülük ettiği bir
likle beraber Varna kentinden Karade
niz' e ulaştı . Deniz üzerinde birbirinden 
bir hayli uzak iki burun arasında kalan 
körfezde, Haçlı ordusu karargah kurdu.  
İki  burundan biri Varna, öteki Kalliak
ra olan bu iki Bizans kenti geniş ve de
rin bir bataklık ile ayrılmıştı. 
Balkan dağlarının ileri doğru çıkan ve de
nizle birleşen bu son ucunda Haçlı ordu
sunu dinlendirrnek isteyen Hunyad, 
daha sonra deniz kıyısını izleyerek İstan
bul'a kadar ilerlemek, Bizans'ın başken
tini soluna alarak Trakya'ya girmek, 
daha sonra Ed irne'yi kuşatmak istiyor
du. Osmanlıları silahların gücüyle yeryü
zünden silmek niyetindeydi. Gelibolu, 
Selanik ve Epir'deki Osmanlıları sürmek 
ve nihayet Macaristan ve Polonya gibi 
kendi egemenliği altına girecek olan Bul
garistan'ın üzerine kral olarak yürüme
yi düşünüyordu.  I I .  Murad'ın yokluğu 
kendisine bu cüreti vermiş, ancak kah
raman sultanın birden ortaya çıkışıyla ha
yalleri suya düşmüştü. 

Segedin Barışı Bir Mızrağın 
Ucuna Takılınıştı 
Sadrazam Halil Paşa tarafından, papa ve 
Hunyad'ın Osmanlı Devleti aleyhine it
tifak yaptıklarını, Tuna'nın aşıldığını ve 
oğlunun büyük bir tehlike karşısında kal
dığını öğrenen II .  Murad padişahlığı de
ğil, fakat başkomutanlığı üzerine al
makta duraksamadı. 
Atası Yıldırım Bayezid kadar hızlı dav
ranarak ve ondan daha talihli çıkarak kı
sa zamanda Batı Anadolu yayialarından 

Asya topraklarına dağılmış olan bütün 
Türk ordusunu, Selanik, E pir ve Trak
ya garnizonlarına topladı. Savaşta pişmiş 
ve imparatorluğu kurtarmak için ölümü 
göze almış yüz bin savaşçı Batı Anado
lu'da II. Murad 'ın kornurası altında bir
leşti. 
Bizansltiarın sözüne asla güvenmeyen II.  
Murad, ordusunu Boğaziçi 'nden geçir
mek için Karadeniz'de ticaret yapan 
Ceneviz gemilerini kiraladı. 
Hunyad ile birleşmiş olan düşmanları 
Venediklilere karşı hareket eden o;man
lılara hizmet etmekten son derecede 
mutlu olan Cenevizliler ne kadar gemi
leri, büyük kayıkları varsa hepsini Bo
ğaz'a getirerek yüz bin kişilik ordunun 
kısa bir zamanda Avrupa kıyılarına geç
mesini sağladı. 
Hunyad'ın Balkan dağlarını tırmanma
mak amacıyla dolaşmak zorunluluğun
da kaldığı sahil kesimine ayak basan I I .  
Murad, hızla ilerleyerek Haçlıları Tuna 
ile Balkanların birleştiği yerde kıstırmak 
istedi. Çok stratej ik bir yerde kamp 
kurdu. Sağı denizle çevrili, solu kayalık 
Balkan dağlarına yaslanmış bir ovanın or
tasında, önünde Macar atlılarına meydan 
okurcasına açılmış derin bir hendek 
vardı. 
Bu hendeğin başında Hıristiyanların 
yeminlerine ihanetlerini gösteren Sege
din Barışı'nı içeren antlaşma metninin ta
kılı olduğu bir mızrak yere saplanmıştı. 
Tahta çıktığı sıralarda kendi aleyhinde 
faaliyetlerde bulunan Turahan adında
ki vezirini affeden I I .  Murad, bu veziri
ni çağırtmış ve ordusunun sağ kanadını 
ona, sol kanadını da yine Balkan geçit-
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lerinin savunmasında büyük deneyim
leri olan eski savaşçı Karaca Paşa'ya bı
rakmıştı. Düşman saldırısına daha açık 
olan merkezin yönetimini bizzat kendi
si  üstlenmişti. Yeniçeriler onun kornu
tası altında çarpışacaktı. 

Il .  Murad Bir Er Gihi 
Dövü§meye B�ladı 
Açık sandığı yolda Osmanlı ordusunu gö
ren Hunyad bir an şaşırdı. Ama hemen 
toparlanarak, kesin zaferi elde etmek için 
ordusunu savaş durumuna geçird i. 
Ordusunun sol tarafını Varna Bataklığı'na 
ve on bin erzak arabasına yasladı. Mer
keze Kral Ladislas ile papanın elçisi Ce
sarini 'yi, Venedik elçilerini ve Osman
l ılarla eskiden beri çarpışarak onları 
yenıneye alışmış olan kırk bin Alman, 
Leh, Ulah ve Sırp askerlerini yerleştir
d i .  Kendisi ilk saldırıda çok şiddetli ve 
dayanılmaz olan Macar atlılarının başı
na geçerek sağ kanatta yer aldı. Kendi at
lılarına, Karaca Paşa'nın piyadelerin i  
gösterd i. Karaca Paşa 'nın birl iklerini  
dağıttıktan sonra denize doğru kıstırıp 
yok etmeyi tasarlıyordu .  
Hunyad saldırı işaretini verdi. E linin işa
reti kadar hızlı davranan Hunyad, atlıla
rının başında doğru Karaca Paşa'nın 
üzerine yürüdü. Osmanlı piyadesini bir 
toz buluru gibi kapladı, bir anda hatları 
yararak Osmanlıları geri çekilmeye zor
ladı. Ladislas'ın kırk bin savaşçı ile üze
rine yüklendiği II .  Murad önce duraksa
dı, sonra gözleriyle durumu tarttı ve ye
ni kararlar aldı. Hemen eline Hıristiyan
ların yemini takılı olan mızrağı alan sul-
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tan, yalın kılıç düşman hatlarına daldı ve 
bir er gibi dövüşmeye başlad ı. 

Kralın Kesik Ba§ı Mızrağa 
Takıldı 
Padişahlarının başlarında savaştığını gö
ren yeniçeriler bir anda daha da kahra
manlaştı ve Hunyad'dan ayrı kalan mer
kez Haçlılarının üzerine üşüştüler. 
Hızır adında yaşlı bir yeniçerinin atını ya
raladığı Kral Ladislas yere düştü ve bu 
yeniçeri tarafından başı kesilerek kılıcı! 
nın ucuna geçirildi. Kesik kelleyi dövü
şen Macarlara gösteren Hızır, gür sesiy
le seslendi: 
"Macarlar, kimin için dövüşüyorsunuz? 
İşte kralınızın başı." 
Bu ani sesleniş, kanlı kesik baş ve genç 
kralın uzun saçlı yüzü, zaten perişan hal
de olan orduda kesin bir bozgun un baş
lamasına neden oldu. 
Çok gecikmiş olarak olay yerine yetişen 
Hunyad, Segedin Barışı 'nın asılı olduğu 
mızrağın yanında, genç Ladislas'ın ba
şını taşıyan kılıcı gördü. 
Ölümüne neden olduğu genç kralın hiç 
olmazsa cesedini Osmanlıların elinde al
mak isteyen Hunyad, üç defa Osmanlı 
hatlarını yarmaya kalkıştı. Ancak Türk
lerin direnmesi sonunda, her defasında 
geri çekilmek zorunda kaldı. Merkezden 
ayrı düşen Haçlı ordusunun sol kanadı 
ertesi güne kadar kendi arabatarıyla ba
taklığın ortasına sıkışıp kaldı. Geceleyin 
Macarlar kuşatıldı. 
II.  Murad, şafakla kralın kanlı başını en
gellerin üzerine atarak, d irenmenin 
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bir anlamı kalmadığını anlatmak iste
di. Bunun üzerine Haçlı ordusunun son 
artıkları da tes l im oldu. Lad islas'ın 
adamları, papanın elçisi Cesarini, Ve
nedik elçis i, E rlau ve Grosvardein pa
pazları, danışmanları, hepsi birden zin
cire vuruldu. 
İnsanların en eski erdemi olan onur sö
zü ile yürekteki sağlam inancın hiçbir din 
tarafından hor görülmesine izin verme
miş olan tanrısal adaletin kararı yerine ge
tirildi. 

Ladislas'ın Kesik Ba�ı 
Bursa 'ya Getirildi 
Hem imparatorluğun hem de oğlunun 
düşmanlarını ezerek yok eden Sultan 
Murad ertesi gün savaş alanında dolaşa
rak yaralılarla ilgilenmeye ve şehitleri 
gömdürtıneye başladı. İmrahor Azap 
Bey'e dönerek, "Hıristiyan ordusunda 
tek ihtiyara rastlamamış olmamız, ölüle
rin hep gençler olması biraz garip değil 
mi?" diye sordu. 
"Hayır" diye yanıt verdi Azap Bey: 
"Eğer Haçlı Ordusu içinde saçı ağarmış 
bir baş olsaydı, böylesine adaletten uzak 
ve anlamsız bir işe hiç kalkışmazlardı ." 
Ulahların, Macarların ve Lehlerin araba
ları, Hıristiyan ordusunun ganimetieri
nin Edirne'ye taşınmasında kullanıldı. 
Sultan Murad, Azap Bey'i Alman şöval
yelerinin ağıt zırhlarını Mısır su lranına 
armağan olarak götürmesi için görevlen
dirdi. 
Talihsiz Kral Ladislas' ın kesik başı 
mumyalanarak Bursa'ya bir zafer nişane
si olarak getirild i. 

Bir süre halka teşhir edildikten sonra gö
mülmek üzere Sursalı Hıristiyanlara 
verildi. Milletini ve oğlunu kurtardığın
dan dolayı mutlu olan I I .  Murad, Edir
ne ve Bursa'da zafer kazanmış padişah 
olarak karş ılanmaktan sıkıld ığı için, or
dunun kazandığı bütün ganimetleri, 
tutsakları ve zafer onurunu oğlunun 
beylerbeyine teslim ederek, terhis edil
miş basit bir asker gibi sessizce Anado
lu'ya geçti ve Manisa Sarayı 'ndaki basit 
yaşamına geri döndü. 
Manisa'da serviler altında yatan caıiye
lerin ve eğlence arkadaşlarını mezarla
rı, hamamlar, bahçelerle beyaz mer
rnerieri yüzyıllık defne ağaçlarının yeşil
liğiyle ters düşen köşkler ve minareler, 
şırı! şırı! akan sular, Osmanlı gelenekle
ri gibi, iktidardan yararlanmaktan değil, 
egemen olmaktan b ıkan Sultan ' ın ora
da zevki ve doğa güzellİğİnİ tattığını gös
terir. Ancak politika pad işah ın zevk 
içinde başıboş yaşamasını kıskanmış gi
biydi. 

Yeniçeriler Edirne 'yi Sava� 
Alanına Çevirdi 
Mutlu bir biçimde sağlanan barış, çocuk 
padişahın yönetimini olumsuz etkilemiş 
ve ordu disiplin altına alınamaz duruma 
gelmişti. Baş larında daima güçlü bir 
hükümdarıo sert elini hissetmeye alış
mış olan yeniçeri ler, silahları sayesinde 
kurtardıkları başkenti kendi isteklerine 
göre yönetmek hevesine kapılmışlardı. 
Oivana isteklerini kabul ettirmek için 
çok kereler başvurdukları kundaklama 
sonucunda Edirne'nin önemli bir kısmı 
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kül olmuştu. Efendisini ycniçcrilcrin 
egemenliğine terk etmeyen hadımağa
sı bir anda onların düşmanları olmuş, 
kendisini genç padişahın dairesinin ka
pısına kadar kovalamışlardı. 
Hadımağasını ellerinden kaçırdıkları 
için kendilerine düşman olan mollalar ile 
bazı saray büyüklerinin evleri ile konak
larını yağma etmişler, öldürdükleri ev 
halkının cesetlerini Edirne sokakların
da sürüklemişlerdl. Bostancı3 ve sipahi
lerle çatışarak arkalarında kirli olaylar bı
rakan yeniçeriler yeni tehditler hazırla
mak amacıyla kentin d ışına çıktılar. 
Edirne' de, IL Mehmed'den halka kadar 
herkes korkuyordu. Sadrazam Halil Pa
şa, asilerle zorlukla ilişki kurarak zaman 
kazanmaya çalışıyordu. İlk koşul olarak, 
s ilahlarını bırakmadan gündeliklerinin 
bir akçe artırılınasını istediler. Eğer bu 
istekleri kabul edilecek olursa öteki is
teklerinin kapısı açı lacaktı. 
Sarayında kapalı kalan ve askeri isyana 
teşvik eden heyetler tarafından tahttan 
indicileceği kaygısı içinde olan Sultan 
Mehmed, gündeliğin artmasını kabul et
ti. İsteklerinin kabul edildiğinden dola
yı mutlu olmuş görünen yeniçeriler ni
zam içinde kente döndüler. Ancak görü
nürdeki baş eğmeleri saygı örtüsüne 
bürünmüş gizli bir baskı anlamı taşıyor
du.  Bir süre sonra II .  Mehmed'den ve
zirlerini  görevden almasın ı  ve hatta 
idam ettiernesini istediler. 
Bütün Divan üyeleri yeniçerilerin önün
de kurulan mahkemelerde yargılanı
yordu, İşgal edilmiş bir kenti andıran 

Edirne, yeni  efendilerinin terörü altın
da inliyordu.  IL Mehmed askerlerin i  
memnun etmek ya da  onlara boyun eğ
mek koşuluyla egemen olabiliyordu .  

Il. M urad 'ın Üçüncü 
Hükümdarlık Dönemi 
Sadrazam Halil Paşa, Rumeli Beylerbe
yi Uzgur Paşa ve İshak Paşa, yeniçeriie
rin en fazla tehdit  ettikleri danışmanlar 
olarak yeni  cinayetlere meydan verme
mek ve isyan nedenlerini biraz olsuıı or
tadan kaldırmak için divandaki görevle
rinden ayrıldı. Ayaklanan yeniçeriler IL 
Mehmed'in danışmanlarına karşı gene 
padişahın tarafını tutar gibi göründüler. 
Babası tarafından kabul etticilmiş vezir
ler tarafından yönetilmekten dolayı duy
dukları mutsuzluğu belittiler. Dalkavuk
luk ile genç sultanın başını döndürdüler. 
Henüz on beş yaşında olan hükümdarın 
ruhuna o kadar kendini beğenmişlik ve 
kıskançlık aşıladılar ki, efendileri ken
di suç ortakları haline geldi. Eski duru
munu kaybederek, asi bir asker örgütü
nün oyuncağı olan bir çocuğun ve oda
lıklada haremağalarının yönettiği bir 
haremin baskısı altında, devlet parçalan
ma tehlikesi geçiriyordu. Edirne halkı 
kurtuluş yolunun nerede olabileceğini 
araştırıyord u .  
Yeniçeriterin aşırılıktarının ve  zorbalık
larının oyuncağı olan sözde hükümdarın 
zayıflığına karşı duyulan yaygın tepki, 
Halil Paşa'yı devletin ve milletin kurtul
ması için yapılacak tek doğru işi yapma 
konusunda cesaretlendirdi. 

3 Saray ve kentin korunmasryla görevli askerlere verilen isim. 
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Evinde gizlice, Uzgur Paşa'yı, İshak Ayaklanma Kan 
Paşa'yı, yeniçerilerin zoruyla görevlerin- Dökülmeden Bastırıldı 
den alınan öteki vezirler ile komutanla
rı, Edirne müftüsünü, kadısını ve cami
lerde halk üzerinde daha büyük etkiye 
sahip olan imamları topladı. Bu kutsal 
toplantıdan sonra Manisa'ya bir temsil
ci  giderek, imparatorluğu işgalden kur
taran II. M ura d 'ın yeniden iş başına ça
ğırılmasına karar yerildi. 
IL Murad döneminde, padişahın en göz
de adamlarından biri olarak yaşamış er-
9emli Sarıca Paşa, bu görevi yerine ge
tirmek üzere Manisa'ya hareket etti. Ha
lil Paşa'nın mektubunda ve Sarıca Pa
şa 'nın sözlerinde anlatılan yeniçerilerin 
aşırılıkları, saray içi düzensizlikler, dev
letin parçalanmasına neden olabilecek o
laylar, Il. Murad'ın gözlerinden yaşların 
süzülmesine neden oldu. 

B asi i: yaşamın zevkleri ile öteki ikisinden 
çok daha zorlu geçecek olan üçüncü bir 
hükümdarlık döneminin sıkıntıları ara
sında hemen bir tercih yaptı.4 

Ülkeyi kurtarmak üzere aniaşmış bulu
nan vezirlerin çalışmalarından bilgi sa
hibi olan bir derviş, II. Murad'ın emir
lerini Edirne'ye u laştırmak için Boğaz' ı  
aştı. Derviş, Hali l  Paşa'yı bularak tasar
lanan planı ve darbenin tarihini anlattı. 
ll. Murad meknıbunda, Halil Paşa'ya 
Edirne 'ye geceleyin tek başına gelece
ğini, yeniçerileri gafil avlamak istediğini 
ve saltanatı yeniden eline geçirirken oğ
luna karşı sert hareket etmek istemedi
ği için, genç padişahın kes inlikle baş
kentten uzaklaştınlmasını istiyordu .  
Halil Paşa ve arkadaşları, saray içindeki 
güveni l i r  adamlarından yararlanarak 
genç II. Mehmed'i Rodop dağlarında dü
zenlenecek bir av eğlencesi bahanesiy
le Edirne'den birkaç gün uzaklaştırdılar. 
Halil Paşa'nın saray içinde süren oyun
ları sırasında sarılık at getiren bir Türk
men çobanının kılığı altına gizlenmiş 
olan II.  Murad kente yaklaşırken, gerek
tiğinde çobanların kara keçeden çadır
ları altında konaklıyordu. 

4 Birçok tarihçi, l l .  Mehmed'in otuz beş aylık ikinci padişahlığından sonra l l .  Murad'ın 1 446 yılının baharında tekrar, 
yani üçüncü kere tahta geçmesinden söz etmektedir. Halil i nalcık'ın incelemeleri (Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Ve

sika/ar, Ankara, 1 956, T.T.K.) konuyu bir hayli aydınlatmışsa da, belgelerin azlığı ve müphemliği sebebiyle kesin bir 
kronoloji yapılamıyor. (Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuna, 3 .  Ci lt, Sayfa1 77, istanbul ,  1 946.) 
Yeniçerilere karşı duyduğu nefret, oğluna olan şefkat ve milletinin kurtulma isteği, dış tehlikeye karşı savunduğu 
Osmanlı soyunun onurunu bir kez daha yüceltmek üzere, şaşkın ve belki de nankör oğlunun yardımına koşmaya 
zorluyordu .  Osmanlılarda köklü bir gelenek olan oğulların babaya kayıtsız şartsız itaatlerine olan inancından dola
yı kendisinin ve milleti savunduğu Osmanlı soyunun onuru ve belki de nankör oğ lunun yardımına koşmaya zorlu
yordu. Osmanlılarda köklü bir gelenek olan oğulların babaya kayıtsız şartsız itaatlerine olan inancından dolayı kendisini 
ve milletini kurtarmaya geldiğini söyled iği zaman oğlu tarafından anlayışla karşılanacağından kuşkulanmıyordu. An
cak çocuk padişahın arkasına sığınmış olan yeniçerilerin ellerine geçirdikleri devlet hazineleriyle tahta karşı tahtı sa
vunmaya kalkışmalarında n haklı olarak çekiniyordu .  Bu yüzden yeniçerileri gafil aviarnaya ve oğlunu, kendisine karşı 
kışkırtılmadan asilerin ellerinden çekip almaya karar verdi. 
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Sarıca Paşa ve birkaç adamı aynı elbi
seler altında gizleniyorlar ve kendisini 
izliyorlardı .  Halil Paşa, II .  Murad 'a  
oğlunun Edirne'den uzaklaştırıldığını 
bild irdi. 
Genç II.  Mehmed'in gözde adamların
dan olan Sadrazam Zağanos Paşa, yeni
çerilerin isteklerine adice boyun eğdi
ği makamında hiçbir şeyden kuşkulan
mıyordu. 
Saray i leri gelenler( de kendi zevkle
rine dalmış, olup bitenlerle i lgilenmi
yordu .  İmamlar tarafından gizl ice sü
rekli olarak uyarılan halk, hükümdarı
na karşı memnuniyetsizlik belirtileri 
gösteriyordu .  
Camiler uyarıcı vaazlara, pazaryerleri 
de yeniçerilerin elinde oyuncak olan bir 
çocuk hükümdarıo divanına karşı lanet 
sesleriyle inliyordu. Halil Paşa bütün bu 
genel yerlere kendi adamlarını yerleştir
miş, Sultan Murad'ı  ve Osmanlıların es
ki onurlu, düzenli ve büyük günlerini ha
tırlatma ya çalışıyordu.  I l .  Murad 'ın öz
lenen ve sevgiyle anılan adı bütün kalp
lerde yatıyor, ancak şiddetli baskı sonu
cu açığa çıkarılamıyordu. 
İşte böyle bir anda, kalabalığın öğle na
mazından çıktığı bir sırada ll .  Murad ve 
arkadaşları üstlerindeki gocukları atıp, 
imparatorluk kaftanlarını giydiler. At
larına atlayarak dolu d izgin başkente 
girdiler. 
Hemen halk tarafından tanınan sultan, 
görülmemiş bir sevgi gösterisi arasında 
camilerden, pazaryerlerinden, evlerinden 
çıkan Edirnelilerle birlikte saraya gitti. 
Galeyan halinde olan halk, yeniçeriler
den pişmanlık ve bağlılık andı iste-
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mekteydi. Eski savaş ve zafer arkadaş
ları olan I I .  Murad'ın ortaya çıkışı, hid
detli bakışları, sert fakat babacan azarla
maları yeniçerileri atının ayaklarına ka
panmaya zorladı. Ayaklanmalarının ce
zasını içlerinde doğan anarşi ve halkın 
nefretiyle çeken Yeniçeri Ocağı, yaptık
larından uranmaya başladı. Elebaşıları ya
kalanarak zincire vuruldu ve Varna kah
ramanının önüne getirdi. Kendilerine 
sertçe çıkışan ve sonra affeden sultan, an
cak bu fesatçı askerlere yaptıklarının ce
zasını imparatorluğun ululuğuna yarat
lı olacak bir şekilde ödetmek istedi. 
Ayaklanma bastırılırken bir damla kan 
dökülmedi. II.  Murad oğluna fesat sokan 
Zağanos Paşa'yı Anadolu 'ya sürdü. Oğ
lunu da kendi yerine Manisa'ya gönde
rerek devleti yönetebilmesi için yaşının 
olgunlaşmasını, politika dersleri alması
nı ve kendi örneğin i  izlemesini istedi. 
Eski efendisinin yurtsever bir hareket so
nunda yeniden tahta geçmesini tasarla
yan ve yerine getiren Halil Paşa tekrar 
sadrazam oldu ve bu görevi ünlü padi
şahın ölümüne kadar başarıyla sürdürdü. 

Surlara Tırmanıp Sancağı 
Dikti 
Orduların uzun süren ayaklanmaları 
yalnız savaşla bastırılır. Kendi ordusunu 
ayaklanmalardan uzak tutmak isteyen IL 
Murad, yeniçerilerin yeniden kandırıl
masına fırsat bırakmadan Pelopones' in 
işgali amacıyla Seres'e gitti. 
Korent Boğazı, Sezar, Kaligula ve Neron 
gibi Roma imparatorları döneminde ya
bancı milletierin istilasına karşı önlem 
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olarak kalın ve yüksek bir duvarla kapa
tılmış, önünde de derin bir çukur açılmış
tı. Manuel Palaiologos 'un oğlu ve miras 
olarak alacağı Bizans İmparatorluğu ile 
beraber ölecek olan Konstantin Palaio
logos, işte bu boğazda Türk ordusunun 
saldırısını durdurmaya çalışacaktı. 
Konstantin, Korent surları üzerinde Bi
zans'ın fethinde göstereceği cesareti or
taya koydu. Ancak bu cesaret ününü art
tırmaktan öte bir işe yaramadı. Boğazı ka
patan surların önünde dördüncü gün do
ğarken, ordusunun genel saldırısını ay
dınlatmak için, I I .  Murad ordugahın 
önünde binlerce meşale yaktırd ı. "Allah" 
sesleri ve kös gürültüleri arasında ordu 
ok yağmuru, taş ve· Rum ateşi altında 
ilerlemeye başladı. Yeniçerilerin ceset
leri bir 'anda ç'ukuru doldurdu.  
Varna'da Kral Ladislas'ın kafasını kesen 
aynı yaşlı yeniçeri surlara tırmandı ve 
sancağı dikti. Bu, I I .  Murad 'ın cesur ve 
faydalı askeri Hızır'd ı . 
E ngel aşıldıktan sonra iki yüz bin Os
manlı askeri Mora Yarımadası 'nı  sel gi
bi istila etti. Eski yapıtları, tanrı heykel
leri, su kaynakları, kadınlarının güzelli
ğiyle ünlü olan Korent kenti, I I .  Mu
rad' ın eski açgözlü veziri Turahan tara
fından yağmaland ı. Çevre kentlere giren 
Osmanlı ordusu on binlerce Rum'u 
Anadolu'ya sürdü. 
Pelopones'i kendi soyu için bağımsız ola
rak muhafaza etmek isteyen Konstantin, 
pek çok cana mal olan direniş hareket
lerinden sonra tek çıkar yol olarak Os
manlı İmparatorluğu 'na vergi ödemeyi 
ve sultana bağımlı kalmayı kabul etti. Bu 
durum karşısında Osmanlılar, halkın 

geleneklerine ve dinlerine dokunmadık
ları Mora'yı terk ederek kitle halinde Ar
navutluk'un üzerine saldırdılar. Bu sıra
da orada Arnavutların Hunyad' ı  sayıla
cak olan İskender Bey ortaya çıkmıştı. 

Arnavutluk Denen Ülke 
Arnavutluk, E pir tepelerinden ve Pindus 
dağlarının karlı doruklarından başlaya
rak, arada derin vadiler ve verimli hav
zalada kesilmiş olarak Venedik Körfez,i
'ne kadar devam eden ve orada Alpler'le 
tam dikine kesişen uzun ve yüks;k sı
radağlara denir. Bu sıradağların bir ya
nı Osmanlı Devleti 'nin Avrupa'daki 
topraklarına, Edirne ovalarına, Bulgar va
dilerine, Sırbistan'ın ormanlarına, Maca
ristan ve Transilvanya yayialarma bakar
ken; öteki yanı da sa rp olarak Adriyatik 
Denizi'ni, İyon adalarını ve daha uzak
ta İ talya kıyılarını karşısına alır. Yunanis
tan ' ın son bulduğu Lepante Körfe
zi'nden itibaren bütün kıyı, denizin 
sarp kayalar arasına sokulduğu irili ufak
lı koylar, doğal limanlar ve adalarla do
ludur. 
Bu koyların iç taraflarında, güneşin ışın
ları altında gizli, ılık ve verimli küçük 
ovalar göze çarpar. Bu ovalarda bazen bir 
kent, bir kale, bir liman, mazgallı duvar
ları arasına sığınmış bir meyve bahçesi 
ya da kayalıklar üzerine kurulmuş ve za
manla harabe haline gelmiş kulelere 
rastlanır. Arka tarafta bulunan dağların 
karlarından ya da yüksek göllerden akan 
seller sayesinde açılmış boğazlara doğ
ru çekilen bu ovalar giderek daralır ve 
yükselirler. Alpler'in bu sıradağlarının 
bütün kollarını bir parça halinde sağlam 
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bir gövdede birleştiren bölgeye, E pir ya 
da Aşağı Arnavutluk i le Makedonya 
denir. 
Büyük İskender'in krallığı olan bu böl
ge Yunanistan'a egemen olmak ister 
gibi üzerine abanmıştır. Aynı zamanda 
hem Osmanlılara hizmet etmek, hem de 
onları tehdit etmek ister gibi Osmanlı 
Devleti 'ne doğru uzanmıştır. 
Bosna, Dalmaçya, Hırvatistan ile Bulga
ristan ve Sırhistan ' ın yüksek dağları 
Yukarı Arnavutluk'un üst üste gelmiş 
katlarıdır. Orada da karlar, otlaklar, or
manlar, göller, sel yatakları ve aşılması 
güç uçurumlar, dağların eteklerine sıkış
mış havzalar, su ve toprağın birikmesiy
le verimi artmış ovalar, kayalıkların ke
narlarına asılmış gibi duran köyler, de
niz kıyısı ve iç kentler, şatolar, limanlar, 
adalar bulunur. 
Her yanda değişik adlar altında hep ay
nı halka rastlanır. Kökenieri dağları gi
bi karanlıktır. Konuştukları d il, köküne 
uygun olarak, lehçeden lehçeye az fark
lada değişirken, basit Rumcadan Trak
ya Türkçesine, adaların bozulmuş İ tal
yancas ından Hırvatistan' ın vahşi Al
mancasına kadar komşu dillerden etki
lenmiştiL 
Komşuluk ilişki leri ve istilalar sonucu 
inanışları da önemli farklılıklar göster
mektedir. Müslümanlıktan Hıristiyan
lığa, Rum Ortodoksiuğundan Roma 
Katolikliğine kadar her türlü inanışa 
rastlanır. 
Kişil iklerinde zamanına göre ticaret 
yaptıkları ya da savaştıkları milletlerle 
olan benzerlikler yansıtmaktadır. Hay
ret edilecek bir kolaylıkla dinlerini de-
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ğiştirirler, ya da bir  tanesının ibadet 
yöntemleri ile ötekinin sapıklıklarını bir
birine karıştırırlar. 
Dinleri bu şekilde karıştırmaları, M üs
lümanlara karşı Hıristiyanlara ya da Hı
ristiyanlara karşı Müslümanlara fark gö
zetmeden hizmet etmelerini kolaylaştı
rıyordu.  Arnavutlarda değişmeyen tek 
şey zafer ve bağımsızlıklarına karşı duy
dukları s�rsılmaz bağlılıklarıydı. Zafere 
karşi olan ihtirasları mizaçlarının en gö
ze çarpan özelliği ve kahraman lıklarının 
tek kaynağıydı. Ülkeleri her dönem'de 
kahramanların yurdu olmuştu. Kahra
manlıkları bazen hedefini şaşırır ve yağ
ma yıkma hırsı gözlerini bürürdü. Home
rus'un orada neden bir Aşil, Yunanis
tan'ın bir Büyük İskender ve Osmanlı
ların da bir İskender Bey buldukları bu 
açıklamalarımla şimdi daha kolayca an
laşılabilir. 

Arnavut Denen Millet 
Arnavutların hangi insan ırkından türe
diklerini bilemiyoruz. Onları Yunanlar, 
Macarlar, Germenler, Venedikliler ve 
Türklerden önce, kalelerine kapan
mış olarak, l i iryalı lar adı altında görü
yoruz. 
Bazı tarihçiler, onlarda eski Roma'nın ra
kibi olan ve hayvan sürüleriyle beraber 
Adriyatik Denizi'ni nasıl aştıkları ania
şılamayan Albalıların geleneklerine ve 
kelimelerine rastladıklarını öne sürerler. 
Başkaları, adlarının, ü lkelerinin dağla
rının yılın bir kısmında kaplı olduğu kar
ların beyazlığından geldiğini ortaya 
atarlar. 
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Eski Yunan dönemlerinden önce Sırbis-� , .  . _. : . 
tan ile kendilerini ayıran dağlarİn etek-
lerinde Alba kenti kurdukları bir gerçek
tir. Bu adın kendilerine, hen;ı.en hemen 
bütün ilkel d illerde insanlara sunulmuş 
yükseklik ve otlak anlamına gelen "Alp" 
kelimesinin "Alb" biçimine dönüşme
sinden geldiği düşünülebilir. Erkeklerin
de ve kadınlannda heybetli bir güzellik 
taşıyan Arnavutlar, Adriyatik' in  Çer
kezleri sayılabilir. 
Asya 'da Kafkasya, Avrupa'da Arnavut
luk, manen ve maddeten birbirlerini çok 
andırırlar. Bu iki dağ silsilesi sanki aynı 
erkekleri, kadınları ve gelenekleri orta
ya çıkarmış gibid ir. 
Beş yüzyıldan beri Yeniçeri Ocağı baş
lıca bu iki kaynaktan gelen kahraman
lık ve cesaretle beslenmiştir. Silahları, 
savaşları, serüvenleri, kara ve denizde 
akıncılığı, tehlikeli yağmaları, padişah
ların ordularında Mıs ır'a, Suriye'ye ve 
lstanbul'a sefer yapmayı son derece se
verler. 
Rumeli ordularının çok sert olan d isip
lini bu milletten kaynaklanır. Kişisel ba
şarıları, Osmanlı ordusunun hoşgörüsü
nü kazanmıştır. Arabistan ve Transilvan
ya 'nın sert huylu atları üzerinde göğüs 
göğüse çarpışmaktan hoşlanırlar. 
Özellikle yurtsever İskender Bey zama
nındaki kahramanlık dönemlerinde or
taya çıkan destanları, yakın zamanın 
gevşek Yunan destanları gibi olmayıp 
Homerus'unkileri andırır. Aşil gibi şiiri, 
müziği ve dansı savaşa uygularlar. Ateş
li geçen yaşamlarının d inlenme anların
da evlerinin teraslarında ya da düzlük
te güneş altında yattıklarına, savaş şar-

kıları okuduklarına, bir l irin ya da öteki 
müzik aletlerinin, kavgacı ve kadınca ri
timlerine uyarak dans ettikleri görülür. 
Gelenekleri gibi karakterleri de şair 
duygusallığını anımsatır. 
En önemli kentlerinden biri olan lşkod
ra 'nın kuruluşu Arnavutların toprağa 
kurban vererek binalarının temellerin i  
sağlam tutmasını dilediğini göstermek
tedir. Kendi tarihçileri ve şairleri bu ko
nuda şunları yazmışlardır: 
"İşkodra kentini kuran üç Arnavut kar
deş kalenin temelleri altına emzikte 
çocuğu olan bir anneyi gömmüştür. 
Hücrenin içinde böylece ağır bir ölüme 
terk edilen anne bir tek dilekte buluna
rak, duvarlarda bir delik bırakılınasını ve 
ölünceye kadar bu delikten çocuğunu 
emzirmesini istemiştir. Dileği yerine 
getirilmiş, kendisi de bebeğini emzire
rek ölmüştür. Annenin çocuğuna karşı 
duyduğu şefkatten d uygulanan toprak, 
annenin emzirdiği deliği daha genişle
terek lşkodra'nın o günden beri sürek
li olarak akan sularını yeryüzüne yolla
mıştır." 
Arnavutların devleti Doğu 'daki d iğer 
devletler gibi feodal bir karakter göste
riyordu. Ataerkil aile tipinin doğasına uy
gun düşen böyle yönetimler hem özgür
lüğe, hem de tutsaklığa kolaylıkla izin 
verebiliyorlardı. Bu devlette baba önder, 
aile aşiret, hizmet edenler köle sayılıyor
lardı. Nesilden nesile geçen ve en büyük 
çocuğa ait olan iktidar kutsaldı. Babalık 
hakkı da kutsal sayılıyordu. Aşiretler ara
larında geçici ve oynak birlikler kurar, 
öteki ırklada savaş yaparlar ya da ortak 
özgürlükleri uğruna birbirinden bağım-
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sız gruplar kurarlardı. Her kent ve her 
köy kendilerini görenek ve gelenekle
rine göre mutlakiyetle yöneten bir pren
se, derebeyine ya da beye sahipti. Ancak 
kentlerin ve köylerin derebeylerine ya 
da prensiere olan bağımlılıkları, Arnavut
ların en yüce duyguları olan yurtsever
lik ve özgürlükten uzaklaşmalarını asla 
engelleyemiyordu. 

Aravutluk'ta Dinsel 
Çatı�ma Olmamı�tı 
Epir'e yapılan akınlar, İonnina'da oldu
ğu gibi halkın kendi isteğiyle Osmanlı 
yönetimini çağırması ve Selanik'in fet
hedilmesinden sonra Troyan'a5 Osman
lı egemenliğinin silah zoruyla yerleşme
si sonucunda bütün Arnavatuluk, Os
manlı İmparatorluğu'nun egemenliğine 
girmişti. 
Çoğunlukla aynı ailelerde iki ayrı d inin 
payiaşıldığı görülen Arnavut toplumun
da karşı lıklı hoşgörü sayesinde Müslü
manlık ve Hıristiyanlık çatışması ol
maksızın kaynaşma olanağı sağlanmıştı. 

. Savaşçı ve çobanlığa ait geleneklerin 
uyuşması, iki ırkın kısa zamanda anlaş
masını kolaylaştırmıştı. Vicdanların öz
gür olmasına karşılık, Osmanlı yönetici
lerinin egemenliği ve koydukları vergi
ler, Arnavutların milli gururuna dokunu
yordu. 
Korent'in kuşatılmasından ve Mora'nın 
tesliminden sonra Adriyatik kıyılarının 
ele geçirilmesi ve kuzeyden Edirne ile 
Meriç Vadisi sayesinde kuşatılması ta-

mamlanan Aşağı Arnavutluk'un durumu 
işte böyleydi. 
Son üç padişahın istilacı politikası, Pin
dos dağlarından başlayıp Adriyatik'ten 
Venedik Körfezi'ne kadar uzanan Ger
ınanya'nın bu doğal kalelerini ele geçir
meyi hedef alıyordu. İstila hareketi bir 
yandan Karadeniz'in Tuna kıyıların
dan, öte yandan Akdeniz'den German
ya'nın kuşatılmasının tamamlanması 
yönünde gelişiyordu. 
Otlaklarla dolu, sulak ovalara sahip olmak 
her zaman çoban geleneklerine sahip 
milletierin dayanılmaz isteği olmuştur. 
I rklar da ırmaklar gibi, dağların üzerin
den hızla aşağıya doğru akar ve ancak ge
niş düzlüklerde yavaşlarlar. 

Hunyad Bir Kere Daha 
Yeniidi 
Arnavutluk'un tamamıyla boyunduruk 
altına düşmesi ve başka bir millet tara
fından yutulma korkusu bir önsezi yarat
mış ve E pir içten kaynaşmaya başlamış
tı. Ancak, Il. Murad'ın Yama'da sağladı
ğı zafer Osmanlıları bölgenin kesin ege
meni yapmış ve Arnavutluk'ta doğma
ya başlayan bu ilk bağımsızlık eylemle
rini bir an için bastırmıştı. 
Yenilmesi ve Macar Kralı Ladislas'ın öl
dürülmesine rağmen Macaristan 'daki 
itibarını yitirmemiş olan Hunyad, yeni
den Kral naibi seçilmiş, bütün Macaris
tan'ı ayaklandırarak ölen kral larının öcü
nü almak için topladığı orduyla Tu
na'yı Trajan Geçidi'nden aşmıştı. 

5 Türkçede Truyan. Bulgaristan'da Balikan dağlarının kuzey eteğinde Osma Çayı'nın dağlardan inen kollarının birleştiği 
yerdeki kasaba. Lofça-Filibe karayolu buradan geçer. 
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Sırbistan'ı  geçen Macar ordusu, I .  Mu
rad' ın çadırında Miloş tarafından şehit 
edildiği ve Haçlı ordusunun perişan ol
duğu Kosava'yı atlılarına yaktırd ı. Sultan 
I I .  Murad, Varna Savaşı'ndaki altmış bin 
askeri ile Macar ordusunu karşılamaya 
koştu. Savaştan önce Hunyad 'a barış 
önerdi. Daha önceki yenilgisinden do
layı söz anlamaz bir durumda olan Hun
yad öneriyi geri çevirdi. Kosovalı yaşlı bir 
kadınla yaptığı konuşma sırasında kadın
eağız ona yenileceğini anlatmak istedi. 
Talihin bir o tarafa, bir bu tarafa güldü
ğü savaş bütün şiddetiyle üç gün sürdü. 
Henüz hiçbir taraf kesin zafere erişme
mişken, kendisini kişisel gururu uğruna 
ölüme atan Hunyad'a kızan Ulahlar kit
le halinde Osmanlıların tarafına geçin
ce işler değişti. Hunyad ikinci defa ar
kasında en seçme atlılarından yirmi bin 
Macar ve Lehistanlının ölüsünü bıraka
rak kaçmak zorunda kaldı. Yatağına an
lan yirmi bin cesedin ve atın yükünü ta
şıyamayan Tuna'nın su ları taştı. 
Hunyad zaferden umudunu keserek 
bir avuç adıyla Sırhistan ormanların
dan Belgrad'a doğru kaçarken, Arnavu t
ların halk kahramanı İskender Bey ya
nındaki gözüpek dağlılada Kosova'ya ba
kan dağlarda sesini duyurmaya başlıyor
du. Başkaidırması için kışkırttığı İsken
der Bey'in yardım önerisi ise Hunyad'ın 
gururuna dokundu ve reddetti. 
Kosova'ya bakan tepelerden Macarların 
cesetlerini gören Arnavut önderi, Hun
yad 'ın bencil gözüpekliğine ağır sözler 
söyledi. Sonra Osmanlılara saldırmak için 
başka bir fırsatı değerlendirmek üzere or
mana çekildi. 

Hizmetkarları tarafından bile terk edil
miş olan Hunyad, elde kılıç Bulgaristan 
ormanlarında başıboş dolaşıyordu. Yol
da iki haydutla karşılaşınca altın zinciri
ni onlara verdi. 
Haydutlar aralarında çekişirken kılıcına 
sarılıp içlerinden birini öldürdü, öteki
ni kaçırttı ve Macaristan'a doğru ilerle
meye başladı. 
Şimdi de kendisinden ve bir avuç dağ
lı yurtseverden başka bir dayanağı olma
yan, ancak Osmanlılara iki hükümdar dö
neminde ve bir çeyrek yüzyıl boyunca 
dert olan öteki Hunyad'ın, yani Arnavut
ların kahramanı İskender Bey' in neler 
yaptığını görelim. 

İskender Bey Kahraman Bir 
Ruha Sahipti 
Sultan II. Murad döneminde Selanik or
dusuna bağlı komutanlar Epir'i fethet
meye başladıkları zaman, Arnavutların 
eski önderlerinden Moghlena Prensi 
Yani Kastriota, Osmanlılara her yıl dü
zenli bir vergi vermeyi kabul ederek 
prensliğini koruyabilmişti. 
Ayrıca dört oğlunu da II .  Murad'a yolla
mıştı. Bunların Müslüman yapılmasını ve 
Osmanlı ordusunda eğitilmesini istemiş
ti. Arnavutların cesaretini kabul eden pa
dişah Arnavutluk'a hükmeden soylu aile
lerin çocuklarını sarayında, ordusunda 
yetiştirerek kendisine bağlamak istiyordu. 
Bursa ve Edirne'de bulunmaları babala
rının baş eğmelerini kolaylaştırıyordu .  
Zekaları ve kah ramanlıkları gelecek 
için becerikli komutanlar vaat ediyordu. 
Olgun yaşa eriştiklerinde imparatorluğun 
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güçlü ve tanınmış kişileri olmalarını 
sağlamak amacıyla her çeşit eğitimi gör
meleri gerekiyordu. Moghlena prensinin 
karısı daha önce dokuz çocuk dünyaya 
getirmiş olmasına rağmen elinde ancak 
bu dört oğlu kalmıştı. 
IL Murad'ın subaylarına oğullarını teslim 
ederken gözyaşlarını tutamadı .  Baba, 
oğullarından şefkatini esirgemedi, anadil
lerini ve ırklarının bilincini unutturmamak 
için yanlarına hizmetkarlar verdi. 
Savaş alanında son derece sert ve cesa
retli olduğu kadar, sarayında o kadar mer
hametli olan I I .  Murad dört Arnavut ço
cuğu onlara üstün gelmiş biri olarak 
değil, bir baba olarak kabul etti. Onları 
kendi öz oğullarının öğretmenlerine 
emanet etti. Çocukların en genç üçü çok 
erken yaşta ülkelerinden uzakta kaldık
ları için, sürgün yaşamlarının ilk yılların
da öldüler. 
En büyükleri olan Yorgi ya da İskender 
Bey ise doğuştan bir kahraman ruhuna 
sahip olmuştu. 
Arnavutluk'ta ünlü olan annesinin güzel
liği ve ırkının sağlam ve ince görünüşü 
kendisinde ortaya çıkmıştı. Arnavutça
yı, Türkçeyi, Rumcayı, Arapçayı, İtalyan
eayı kolaylıkla konuşuyordu. E pir'in li
ri ile bu dillerde besteler, güfteler yazar
dı. Atı, kılıcı, ciridi ve Türk okunu da
ha genç yaşında son derece ustalıkla kul
lanırdı. 

İskender Bey Öç Almak İçin 
Harekete Geçti 
Sultanın buyruğuyla Osmanlıların savaş 
hilelerini, eğitimlerini ve dinini öğrenen 
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İskender Bey, yavaş yavaş ordu içinde 
yükselerek beş bin atlının başına komu
tan atandı. Daha sonra Anadolu 'da bir 
sancağa sahip oldu. 
İşte o zamandan beri Yorgi Kastriyota, 
Türkler arasında İskender Bey olarak 
anılmaya başladı .  İ lk dinini o kadar 
unutmuş görünüyordu ki, Macarlara, 
Sırplara, Hıristiyanlara karşı Transil
vanya'da, Sırbistan 'da, Varna ve Koso
va'da yapılan savaşlarda bütün gücüyle 
savaşıyor ve Osmanlıların güvenini ve 
takdirini kazanıyordu. • 

Padişah, Kosava Savaşı'ndan sonra kendi
sine kırk bin kişilik bir ordunun komutan
lığını vermiş ve Arnavutluk'u cezalandı
np boyunduruk altına almasını istemişti. 
Çağdaş tarihçiterin anlattıklarına göre, 
Sultan Murad'ın verdiği göreve, babası 
Yani Kastriota'nın ölümünden sonra Ar
navutluk Prensliği'nin kendisine verile
ceği umuduyla acımasızca sarılmıştı. 
Bu savaşlara tanık olan Hıristiyan tarih
çiler, İskender Bey'in soydaşlarına kar
şı giriştiği toplu kıyımları itiraf etmek zo
runda kalmışlardır. Ancak her dönemde 
olduğu gibi cinayetler, vanlmak istenen 
amaca hizmet etmesi durumunda er
demli hareketler sayılmıştı. 
İşte İskender'in cinayetleri de tarihin gö
zünden şöyle gizlenmek istenmiştir: 
"Osmanlıların gözünde kesin bir güven 
uyandırmak ve sonra onları Hıristiyan
lık adına daha iyi aldatmak için son de
rece ineelikle hareket etmek zorunda 
kalmıştır." 
Ancak bu sıralarda Yani Kastriota öl
müş, yerine adı İskender Bey olarak de-
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ğişmiş olan Yorgi'den başka varis bırak
mamıştı. 
Sultan Murad ise, kendi el iyle güçlen
dirdiği prensin memleketinde başa geç
mesiyle imparatorluğa zararlı olacağını 
bildiğinden İskender Bey'in babasından 
kalan mirasa kanmasına izin vermemiş
ti. Sadrazam Halil Paşa'nın öğütlerine 
uyarak Arnavutluk'a başka valiler gön
derdi. 
Hüsrana uğrayan- İskender Bey, bu dav
ranışı kendisine hakaret olarak kabul et
ti ve gücendi.  Atalarının toprağında bir 
gün prens olabilmek amacıyla gençliği
ni, kanını, dinini, canını Osmanlılardan 
esirgememiş, tam Il .  Murad'ın sayesin
de isteğine kavuşacakken umutları yıkıl
mış, yurttaşlarına başka efendiler gönde
rilecek, boyunduruk altına sokulmuştu. 
Öç alma yaşamının tek ihtirası oluvermiş
ci. Padişahtan gördüğü iyiliklerin büyük
lüğü, karşılaştığı hakarecin büyüklüğü 
önünde önemsiz kalıyordu. Kendi ken
dine ant içerek Osmanlılara ne kadar za
fer kazandırdı ise, o kadar kana mal ol
maya karar verdi. 
Ailesine yakın çevrelerden kendisinin 
suç ortağı ve parrizanlar toplamaya baş
ladı. 
Arnavutlar arasına şikayet, memnuniyet
sizlik, umutsuzluk tohumları saçtı. 
Kız kardeşleri ve yeğenieri aracılığıyla es
kiden yarım yamalak ateşlenmiş olan ba
ğımsızlık ateşini yeniden alevlendir
mek istedi. 
Bunca zaman sonsuz bir fedakarlıkla hiz
met ettiği d inin kendisine zorla kabul et
tiri ldiğini, aslında daima içinde gizli bir 

Hıristiyanlık inancı taşıdığını iddia ede
rek saydaşiarını kandırmaya başladı. 
Bu isyan tohumları yeşermeye ve adı bü
tün dağlarda umutla anılmaya başladı. Bir 
hile düzenlemeye çalıştı ve uygun zama
nı kolladı. 
Sonunda o beklediği an ortaya çıktı. 
Hunyad, bir kez daha Tuna boyu Hıris
tiyan prenseslerini bir araya toplamayı 
başarmış, küçük zaferler elde ederek Sır
bistan'a girmiş ve Il .  Murad'ı bekleme
ye başlamıştı. 
Artık Osmanlıların sonu belirsiz gibi 
görünüyordu. İskender Bey'in, Hun
yad ile anlaşarak en kritik anda Osman
lıları terk etmesi, onları sonsuza kadar 
Avrupa topraklarından silebilirdi. 
Tuna aşılmış, Sırbistan düşmüştü ve Bal
kanlar tehdit altınaydı. Padişah, I I .  Mu
rad, Macar kahramanı Hunyad'ın topla
dığı yüz bin kişilik müttefik Haçlı ordu
suna karşı, ancak elli bin yeniçeriyle kar
şı koymaya çalışıyordu. 
ll. Murad, Morova lrmağı'nın arkas ında 
konaklamış, suyu aşıp aşmamakta durak
sıyordu. Vezirlerinin yanındaki çadırda 
kalan padişahtan pek uzak olmayan bir 
çadırda bulunan İskender Bey, yanında
ki altı bin Anadolu! u adıyla beklediği za
manın geldiğini anladı. 
İskender Bey 1 O Kasım 1443 gecesi, çev
re koyu karanlıklara bürünmüşken, ya
nına yeğeni Hamza'yı ve sonuna kadar 
kendisini izlemeye yeminli beş bin Ar
navut askerini aldı. 
Arına atladı ve sessizce padişahın en 
önemli veziri olan ve padişahın buyruk
larına geçerlilik kazandıran mührü hü-
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mayunu6 koruyan reisülküttab'ın7 çadı
rına yaklaştı. 
Vezirin çadırını korumakla görevli çavuş
lar, İskender Bey'in gece yarısı gelişini 
önemsemediler ve Arnavut atlıların geç
mesine izin verdiler. İskender Bey ile ye
ğeni Hamza, vezirin çadırına tek başla
rına girdiler. 
Reisülkütaba padişahtan emir aldığını 
Akçahisar Kalesi'ne sancakbeyi olarak 
atandığını bildirdi ve kendi hazırladığı 
sahte fermanı mühürlemesini istedi. 

Hunyad'ın İşi Bitirilıniş, 
Sıra İskender' e Gelmişti 
Gece yarısı ziyaret, alışılagelmiş biçim
de hazırlanmış bir buyrukla karşılaşan re
isülküttab, zaten bir süredir II. Murad ile 
vezirlerin kuşkusunu çeken İskender 
Bey'in ısrarları karşısında daha da kuş
kulandı. 
Sorular sormaya başladı ve fermanı mü
hürlemeyi reddetti. Yan taraftaki hiz
metkarlarını çağırdı. Hilesinin hemen or
taya çıkacağını anlayan İskender Bey 
hançerini çıkarıp reisülküttabı şehit et
ti. İçeri giren iki hizmetkar, İskender ve 
yeğeni Hamza'nın kılıç darbeleriyle 
can verdi. 
Mührü hümayun reisülküttab'ın yastı
ğı altında bulundu ve sahte fermanın al
tına basıldı. Üsleri başları kan içinde ka-

lan İskender ile Hamza dışarı çıktı ve he
men atiarına binerek, Rodop Dağları'nın 
parikalarına doğru hızla uzaklaştılar. 
Osmanlı ordugahını terk ettikten yed i  
gün sonra Arnavutluk'un merkezinde 
bulunan Akçahisar'a eriştiler. Genç lider
lerinin tasarılarından haberdar olan üç 
yüz Epirli silahlanmıştı. Hemen kendi
sini izlemeye başladılar ve Arnavut
luk'un en ünlü ırmağı olan Drina kıyı
Ianna vardıklarında ilk orduların çekir
değini oluşturacak kadar bir kuvvete 
ulaşmışlardı. Dibra'nın yüksek dağlanıi
dan kopup gelen bin kadar Arnavut da 
geçtikleri yerlerde halkı ayaklandua
rak Drina kıyılarına inmişler ve önder
lerinin saldırılarına katılmaya hazırlan
mışlardı. 
Hilesinin anlaşılması halinde silaha baş
vurmaya karar vermiş olan İskender 
Bey, Akçahisar önlerine geldiğinde üç 
yüz atlısını ve bin dağlı askerini or
manlarda saklamıştı. Yanına Hamza ve 
hizmetkarlarını da alarak kalenin önüne 
gelmişti. Osmanlı sancakbeyinin huzu
runa çıktı ve sahte fermanı gösterdi. En 
ufak bir kuşku duymayan sancakbeyi ka
lesinin anahtarlarını teslim etti. 
Ustaca silahlarından tecrit edilen Osman
lı garnizonunun altı yüz askeri, gece ya
rısı verilen bir işaretle içeri giren Arna
vutlar tarafından uykularında hunharca 
kılıçtan geçirildi. Aynı bölgede bulunan 

6 Osmanlı devlet yönetiminde gerçerli dört ayrı mühür vardı: 1 .  Padişahın özel mührü, 2 .  Sadarazama verilen mühür, 
3 .  Has odacıbaşısına verilen mühür, 4. Haremi hümayun hazinedarlığını yapan kadın görevliye verilen mühür. 
7 Divanı Hümayun'da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katipierin şefi. Reisülkütap, Divanı Hümayun'un doğrudan 
üyesi değildi. Divanı Hümayun'un önemini kaybetmesi sonunda devlet işleri Babıali'de görülmeye başlanınca, reisül
küttabın da durumu önem kazandı. Politik işler, dış ilişkiler, elçilerle görüşmeler ve bunlarla ilgili işlemleri de reisül
kütap yapmaya başladı. Böyle Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) görevini yerine getirdi. 
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öteki kent ve köyler bağımsızlıklarını el
de etmeye çağırıldılar. 
Silahiara sarılan Arnavutlar kaleleri zor
lamaya, Osmanlı askerlerini öldürmeye 
başladı. İki defa işlediği cinayetle Arna
vutluk'un başkentine sahip olan İsken
der Bey, kuzey Arnavutluk'un yüksek 
bölgelerine çıkarak oraların daha savaş
çı olan aşiretlerini kandırmaya ve ken
disine katmaya çalıştı. Bu işte başarılı ol
du. İskender Bey Akçahisar'a, kendile
rini boyunduruk altına alanlarla boy öl
çüşmek için yanıp tutuşan yirmi bin ki
şilik bir orduyla döndü. 
Pindos dağlarından Kotoı-8 Limanı'na ka
dar bütün Arnavutluk'un ayaklanması, 
bu milletin tek ku rtu luş yolu olmuştu. 
Çünkü, Hunyad'a yardım etmek için İs
kender Bey Osmanlıları yok ederken, Il. 
Murad da, Kosova'da Hunyad'ı perişan 
ediyordu. Hunyad daha sonra h ızla Ma
caristan'a kaçtı. Morova I rmağı altmış 
bin Macar'ın cesedini taşırken, artık ha
reketlerinde ve intikamını almakta ser
best kalan II .  Murad yüz bin askerle es
ki gözdesinin ihanetini cezalandırmak, 
vezirinin öcünü almak ve Adriyatik kı
yılarındaki stratej ik yerleri yeniden ele 
geçirmek üzere Epir ' in bağaziarına 
doğru i lerledi. 

İskender Bey'in Yıldızı 
Parladı 
İskender Bey, yalnız kanlı bir hain, bir 
gece katili değil, üstelik ince bir politi
kacı ve kahramandı. Yurdunun üzerin
de dolaşan fırtınanın büyüklüğünün 

farkına vardı. Halkına işlediği suçun 
cezasını ölerek ödeyeceğine dair söz 
verdi. Makedonya'dan Epir'e açılan dar 
boğazı Osmanlı ordusuna kapatmak için 
birkaç bin Arnavut'u görevlendirdi. 
Akçahisar'a Arnavutluk'un başka prens
leriyle evli bulunan beş kız kardeşini, ye
ğenlerini, kayınbiraderlerini, a ilesinin 
öteki yakınlarını, kent, kasaba ve dağ aşi
retlerinin başkanlarını topladı. Kadınlar
dan çocuklara, yaşlılardan gençlere her 
Arnavut, elinde silah önderlerinin yöne
timi altında ayaklanmış, sonuna kadar sa
vaşmaya hazır bekliyordu. Arnavutluk 
şimdiye kadar hiç böyle bir prens tanı
mamıştı. İskender Bey, bir gün içinde 
yalnız kral değil, bütün Arnavutların tek 
kurtarıcısı oldu. 

Prensler ve Beyler İskender 
Bey'in Hizmetine Girdi 
Epir' in bütün kaleleri yeğeni  Ham
za'nın ya da komutanlarının önünde 
teslim oldu. Petralba, Stelusya, İşkodra, 
Arta, Alessio, Durazzo, Petra gibi Osman
lı kaleleri birer birer Arnavutların eline 
düştü. Osmanlı egemenliğinden bıkmış 
olan bölgelerin bütün prensleri, bütün 
beyleri, önderleri, Akçahisar'a koşarak İs
kender Bey'i birliklerinin tek egemeni 
olarak tanıdılar. Ayrıca kendisine dağla
rının bağımsızlığı için asker ve para yar
dımında bulunmaya başladılar. 
Bu arada II. Murad'ın komutanlarından 
Ali Paşa, Hunyad'ı mağlup ederek kırk 
bin kişilik bir orduyla ilerlemeyi sürdü
rüyordu. Önünde kimse dayanamıyor, 

8 Yugoslavya'da (Karadağ' da) Adriyatik Denizi kıyısındaki kent. 
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herkes karlı dağlara kaçışıyordu .  Make
donya boğazlarının daha uzun süre Ali 
Paşa'nın kuvvetlerine dayanabilecek 
durumda olmasına karşılık, Arnavutlar 
Osmanlı ordusunun sayı üstünlüğü·kork
muş gibi davranarak, öncü kuvvetlerini 
geri çektiler. 
Böylece Osmanlı ların Akçahisar'ın iç 
ovasına girmesine göz yum uldu. Eski bir 
deniz yatağı gibi düz ve yuvarlak bir ova 
olan Akçahisar Ovası 'ri ın bir yanı sarp ya
maçlarla çevrili olup, ancak alçak tepe
ler üzerinde tarım yapılabiliyordu. Halk, 
geçitierin ağzında yerleşebil iyordu. 
Bu düzleşmiş tepelerin üzeri sırasıyla bir 
orman, bir otlak şeklinde örtülü olup ara
ları büyük bir kalenin duvarları gibi, 
kayalıklada kaplıydı. Yukarı bölümlerden 
karların erimesi ile köpürerek akan sular, 
çam ağaçlarının arasından süzülerek ova
nın ortasında yol alan ırınağa ulaşıyordu. 
Bu havzanın tam ortasında geniş ve ba
samaklı bir kaya parçası önce hafif eğim
le, sonra birden dikleşen koni biçimin
de yükseliyor, tam üzerinde de E pir'in 
başkenti kıvrımlar yaparak yerleşiyordu. 
Başkent, yağmuda kararmış, yazın sıca
ğıyla kavmimuş surları, düz damları, 
kalesi, üzerinde atların ve katırların nal
larının kaydığı çarpuk çurpuk kayalar
la döşeli sokakları, minareleri, kilise 
çanlarıyla kartalların ulaşılmaz kayalık
larda kurdukları yuvaları andırıyordu.  
Kent i le  ova arasında keskin kayaya 
açılmış, yer yer iğreti köprüler ile yola 
bağlanmış, terasları incir ağaçlarıyla kap
lı sağlam kuleler yer al ıyordu.  
Bu kuleler yabancı b ir  ordunun istila ni
yetlerini zayıflatıyordu. Ancak içten bir 
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ihanet bu kalenin d üşmesine neden 
olabilirdi. İskender Bey'in yurttaşlarına 
olan güveniyse sonsuzdu. 

Osmanlılar İskender Bey'in 
Oyununa Geldi 
İskender Bey, kentten en iyi askerlerin
den otuz bini ile ayrıldı. Bütün ovayı Os
manlılara bırakmış gibi davranarak ordu
sunu iki ayrı kanada yerleştirdi. Akçahi
sar Ovası'nın ucuna çekildi. Yüksek ge.
çitlerden ovaya inen Osmanlı lar, karşı
larında engel olarak kalenin yükseldiği 
tepeden başka bir şey göremediler. Dar 
geçitler, tepe ler, ormanlar ve kayalıklar 
İskender Bey'in askerlerini gözden sak
lıyordu. 
İskender Bey tarafından verilen işaret 
üzerine tepeleri n doğal mazgalları arka
sına gizlenmiş olan toplar gürlerneye baş
ladı. Zırhlı Arnavut atlısı, birden gafil av
lanan Osmanlı askerinin üzerine çullan
dı. Çok kanlı geçen bir savaştan sonra yir
mi bin Osmanlı askeri şehit edildi. Ça
dırlar, hazine ve adar tamamen İskender 
Bey'in eline geçti. Bu acı haberi Edir
ne'ye u laştırması için birkaç atlının kaç
masına göz yumuldu. 

İskender Bey Papadan 
Yardım İstedi 
Sultan II .  Murad'ın tahttan ikinci kez çe
kilişine rastlayan İskender Bey'in kan
lı ayaklanması, genç Sultan I I .  Meh
med 'in vezirlerine bütün Arnavutluk 
üzerine sefer yapılacak kadar önemli bir 
olay olarak görünmedi. 

' 
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Yeniçerilerin İtaatsizliği, impa
ratorluğun dizginlerini çc-
kingen bir elle yönetmeye 
çalışan padişahın gev
şekliği İskender Bey'in 
işine geliyordu. Ayrıca 
Osmanlıların ayakla
nan eyaletleri, (vakit 
kazanmak, karışıklığın 
kendi kendine sönme
sini ve önderler arasın
da anlaşmazlık çıkması
nı beklemek amacıyla) 
kendi hallerine bırakma po
litikası, İskender Bey'e bütün 
Arnavutluk'u elinin altında birleştir
mek için uygun zamanı kazandırıyordu. 
E pir' e iki ayrı orduyla gönderilen Firuz 
ve Mustafa paşalar, da, Ali Paşa gibi ba
şarısızlığa uğradı. 
Fırsattan yararlanan İskender Bey İtal
ya 'nın Hıristiyan güçlerinin ve özel lik
le papanın yardımını ve ittifakını istedi. 
Başarılarının ünü sınırları aşmıştı. Hıris
tiyanlık dünyası, İskender Bey'in kişil i
ğinde, Yama'nın öcünü ve Arnavut dağ
larında Müslümanlığın çöküşünü görü
yordu.  
Sicilya'dan, İspanya'dan, Calabriya'dan,9 
Almanya'dan bir hayli serüven seven ki
şiler, İskender Bey'in bayrağı altında sa
vaşmak için koşup geliyordu.  
Uğrunda mücadele ettiği dava, din
i olmaktan çok mil l i  karakter taşıyordu.  
Çünkü öncelikle İ l irya yayiası üzerinde 
egemenliğini sağlamak ve sağlamlaş
tırmak istediğinden, kendisinden daha 
fazla Hıristiyan olan Bosnalılar ve Day-

na Kalesi için çekiştiği Vene
dikli lerle de savaşıyordu. 

Kendine varis olarak ata-
d ığı yeğe ni  Hamza, 
Dayna surları önünde 
Venediklilere yenilin
ce onlarla barış yaptı 
ve bu savaştan yarar
lanarak Epir'e girmiş 
olan Osmanlıların bir 

başka ordusuna karşı 
harekete geçti. Osman

lı birliği Dayna Geçidi'n
de tepelerden itilen kayala

rın altında kalarak darmadağın 
oldu. Askerlerin çocuğu öldü, kurtulan

lar ise fidye karşılığı iade edildi . 

Il. Murad Tekrar İş Başında 
I I .  Murad üçüncü defa Edirne tahtına 
çıkmıştı. B irliklerin başarısızlığı ve eski
den gözdesi olan bir kişinin Avrupa'da 
ülkesiyle boy ölçüşmeye kalkışması I I .  
Murad ' ı  sarayın zevklerinden ayırmaya 
yetmişti. 
Büyük bir ordunun başında bizzat ken
disi sefere katıldı ve ayaklanmayı bağ
mak için Arnavut dağlarına tırmanmaya 
başladı. 1 449 kışını geçirdikten sonra 
dağları aşarak düzlüğe indi. 
Ordusunu ikiye ayırarak, aynı anda Ste
tigrad ve Dibra kalelerini kuşattı. İsken
der Bey alışı lagelmiş taktiğini kullanarak 
iyi gizlenmesini bilen atlılarıyla sessizce 
Osmanlı ordusunun arkasına yaklaştı. 

II. Murad 

9 italya Yarımadası'nın güney ucunu meydana getiren bölge. 
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Stetigrad'ı zorlayan kırk bin Osmanlının 
üzerine on bin atiısı ile sald ırd ı. Atının 
hızı sayesinde Akçah isar'da yaşamını 
kurtarabiimiş olan Firuz Paşa, bu kez İs
kender Bey'in kılıcından kendini kurtu
lamadı ve şehit düştü. 
Ancak İskender Bey, Osmanlıların sert 
direnişi karşısında başka bir şey elde ede
rneden ormaniara kaçmak zorunda kal
dı. Kent onurlu koşullarla teslim olma
yı kabul etti. 
Toplara ve Osmanlıların saldırılarına 
dayanan Dibra Kalesi ise susuzluğa ye
n ik düştü. Kayalardan yapılmış surların 
arkasında İskender Bey'in adamları yal
n ız derin bir kuyudan yararlanabiliyor
lardı. Kale sakinlerinin önemli bir kısmı 
Müslüman olup Kuran'da rnekruh ola
rak bildirilen şeylere Osmanlılar kadar 
d ikkat ederlerdi. Kuyunun içine bir Hı
ristiyan tarafından atılan köpek !eşi yü
zünden suyu kullanıp günaha girmek
tense, kale kapılarını açmayı uygun bul
dular. Dibra'yı savunan ve Müslüman 
olan kale komutanı boşuna halkı ikna et
meye çalıştı. Zorunlu durumların güna
hı önlediğini ileri sürdü, hatta kirlenmiş 
sudan bizzat kendi de içti. Ancak anla
yışsızlık yurtseverliği bastırdı ve Dibra 
da Stetigrad gibi teslim oldu. 

İskender Bey'in Baskınları 
Yeniçerileri Y ıldırıyordu 
Arnavutluk'un yüksek tepelerine ve 
güçlü kalelerine sah ip olan II .  Murad, 
bütün geçitlerden bir anda inerek Akça
h isar Ovası'nı istila etti. Arnavut komu
tan, dışarda hareketlerinde daha serbest 
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olacağını düşünerek, kuşatmayı yarmak 
istediyse de başarılı olamadı. Kale komu
tanlığını soyundan gelen bir başka Arna
vut'a terk etti. 
Padişah bu komutanın bağlılığını iki yüz 
bin akçe ve Anadolu'da yarı bağımsız bir 
beylik vaadiyle bile satın alamadı. Teh
dit  gibi rüşvet de etkisiz kalıyordu. 
Bir ara dışarıya kaçınayı başaran İsken
der Bey, çevresine topladığı dağlılada 
kuşatmayı sürdüren Osmanl ıları gece 
baskınlarıyla rahatsız ediyor, sessizce ça
dırlara kadar sokularak uyuyan yeniçe� 
rileri kılıçtan geçiriyordu. Gün doğma
dan tekrar dağların erişilmez dorukla
rına tırmanıyordu. Bu baskınlar yeniçe
riler arasında hoşnutsuzluğa neden olu
yordu. 

Devlet, IL M ura d' a daima 
Yük Oldu 
Sonunda I I .  Murad fazla oyalanınanın 
devlet için tehlikeli olacağını anladı. İs
kender Bey'le bir anlaşma yapmak üze
re Yusuf Paşa'yı görevlendirdi. I I .  Mu
rad, İskender Bey'e bütün Arnavut
luk'un soya dayalı egemenliğini veriyor, 
ancak kendisinin üstünlüğünü tanıma
sını ve her yıl ufak bir vergi ödemesini 
istiyordu. 
İskender Bey, bağımsızlıklarını kandan 
başka bir fiyata satmayacaklarını ileri sü
rerek öneriyi geri çevirdi. Zaten kaldırıl
mış olan kuşatma sonunda Osmanlı or
dusu Edirne'ye dönerken, İskender 
Bey de kendi başkentine giriyordu. O ta
rihten sonra Arnavut ayaklanması aynı 
şiddetiyle sürdü. Fakat Osmanlı İmpa-
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ratorlu ğu 'nu sarsacak kadar önem kaza
namadı. 
Edirne'ye gelişinden bir süre sonra 
I I .  Murad çok sevdiği karısı Mara'nın 
kollarında yaşama gözlerin i  yumdu. 
Öldüğü zaman kırk dokuz yaşında 
yoktu. 
Özveri gösterip Manisa'ya çekildİğİ sıra
larda beş yıl, savaş alanlarında ve impara
torluk tahtında yirmi beş yıl geçirmişti. 
Mizacının temeli-olan savaş, aşk ve hü
zün, bütün yaşamında sırayla yer almış
tır. Fazlasıyla layık olduğu devlet ken
disi için daima bir yük olmuştur. Millet 
için uygun, kendisi içinse onurlu bir bi
çimde tahttan ayrılamamanın verdiği ke
der ölümünü çabuklaştırmıştı. 
Zevklerinden yoksun olarak yönetmek, 
barışsever içgüdülerle savaşmak zorun
da kaldığı için, her ne kadar şanlı olur
sa olsun bütün yazgısı sürekli olarak mi
zacıyla ters düşmüştür. Yazgısının önü
ne çıkardığı bütün tersliklere, hatta 
hükmetıneye bile olan isteksizliğine 
karşı, iradesini başarıyla kullanmasını bil
miştir. Öldüğü zaman devlet karşısında 
başında tek düşman olarak İskender 
Bey vardı. 

Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Göz 
Kama�tıran Görkemi 
Dönemin yapıtları, Roma Sen Piyer Ki
lisesi'ni andırır. Ancak ondan daha az 
heybetli ve daha çok zarif olan şahane 
Edi rne Camisi başta olmak üzere, Ana
dolu ve Rumeli'yi süsleyen yollar, su ka
nalları, köprüler yapıldı. 

Saray divanı ve ordunun örgütlenmesi ile 
disiplin altına alınması da unututmaması 
gereken önemli başarılardır. lmparatorlu
ğuna şimdiye kadar Osmanlıların rekabet 
etmeyi düşünmedikleri Bizans ve İran sa
raylarının görkemini kazandırdı. Bu gör
kemi sağlamakta, milletinin gözünde As
yalı hükümdarların yücelmelerini önledi. 
Üç kez yerine getirdiği özveri geleneğinin 
haleilerince uygulanmasını istiyordu. 
Bizanslı tarihçi Chalcondyle'in, II .  Mu
rad döneminin görkemi hakkında verdi
ği bilgiler, Semerkant, Bağdat hüküm
darları ile Konstantin 'in haleileri döne
minde İstanbul 'un debdebesini anımsa
tacak niteliktedir. Gelecek nesiller için 
hazırladığı kitaplarında Chalcondyle, 
bizzat gezdiği Bursa ve Edirne sarayla
rının zenginliği için şunları yazmıştır: 
"On bin piyade özellikle padişahın hiz
metindedir. Tutsak düşen ufak yaşta ço
cuklar iki üç yıllığına Anadolu 'ya gönde
riterek Türkçe öğrenmeleri sağlanır. 
Yeni dillerini okuyup yazmasını iyice öğ
rendikten sonra iki üç binlik partiler ha
linde Gelibolu 'da üstenmiş olan do
nanmaya gönderilirler. Burada denizci
lik öğrenirler. Her yıl elbise ve kılıç alır
lar. Buradan geçinmelerine rahatça ye
tecek kadar bir maaşla doğrudan padişa
hın, kapısında hizmete başlarlar. Onar, 
ellişer gruplara ayrılarak deneyimli su
bayların kornurasında iki ay süreyle sı
kı eğitim görürler. Daha sonra da sara
yın muhafızı olurlar. Saraya Osmanlı 
Ailesi'nden olanlar, vezirler, hazinenin 
yüksek dereceli memurları ve hüküm
darların özel muhafızları d ışında h iç 
kimse sokulmaz. 
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Sultanın bir kırmızı, iki de altın işleme
li keçeyle kaplı üç çadırı vardır. Aynı ye
rin çevresinde de başka işlerde kullanıl
mak üzere on beş çadır daha bulunur. Bu 
dairenin dışında divanın diğer yüksek 
rütbeli üyelerine ait olan çadırlar sırala
nır. Örneğin İmrahor, mirul alem 10, ve
zirler ve padişahın habercileri, çavuşlar1 1 
gibi. Padişahın seçme muhafızı olan 
yeniçeriler dışında imparatorluk çadırı üç 
yüz atlı silahdarla .korunur. Bunlardan 
sonra Asya, Mısır ve Afrika'nın çeşitli ül
kelerinden geldikleri için Garip diye anı
lan bir başka hizmetkar sınıfı vardır. Yi
ne muhafız alayı olarak sekiz yüz ulufe
ci ile padişahın yakınlarından seçilen soy
lu Osmanlı ailelerinin çocukları olan 
iki yüz atlı vardır. Savaş zamanı saray ta
rafından kabul edilen düzene göre Ru
meli ve Anadolu beylerbeyleri ordunun 
en yüksek iki komutanıdır. Bunlar doğ
rudan doğruya sultandan emir alır. Da
ha sonra hükümdar tarafından bayrak ve
rilerek bir kentin ya da bir bölgenin yö
netimi bağışlanmış olan sancakbeyleriy
le bölgenin ileri gelen önderleri ve asker
leri gelir. Ordugahdaki düzense atlıların 
ikiye ayrılması, azapların tek bir komu
tan altında savaşmaları biçimindedir." 
Savaşçı denilen sın ıftan başka, yolların 
onarılınası gibi işlerle meşgul olan azap
lar grubu vard ır. Ordunun konakladığı 
yerlerde çadırlar düzenli olarak kurulur, 

askerlere bol yiyecek giyecek sağlanır
dı. Padişaha eşlik eden yüksek kişiler da
ima yanlarında yiyecek ve silah yüklü de
veler, adar ve katıdar bulundururlardı. 
Böylece orduda insandan çok hayvan 
olurdu. Özel bir bölük, ihtiyaç madde
lerinin taşınması için görevlendirilmiş
ti. Kıtlık olduğu zaman, yiyecekler dü
zenli bir biçimde bölüştürülürdü. Sefer
lerio ihtiyacına göre ordunun çadır sayı
sı on bin civarında değiş irdi ."  

Padü�ah-Sadrazam Denge'Si 
I I .  M urad döneminde sadrazamların 
hükümdar yardımcılığına yükselmeleri 
ve yerkilere sahip olmaları gerçekleşmiş
tir. Bu kurumun Doğu tipi hükümdar
I ıkiarına uygun düştüğü görülmekte
dir. Doğu 'da hükümdarlık kutsal olup, 
kesin egemenliğin karşısında din ve 
geleneklerden başka bir denge unsuru 
yoktur. Ancak yurttaşların sık sık ayak
lanma niteliğine bürünen hükümetten 
şikayet etmeleri, hükümdarla�a kadar 
ulaşamamıştır. Sadrazam padişah yardım
cısı olarak halkın şikayetlerine karşı tek 
sorumludur. Ayaklanmalar sırasında hü
kümdarın yaşamını kurtarır. Bu kurumun 
tek amacı budur. 
Eğer bu yöntem Avrupa'da uygulanabil
seydi, hükümdarıo otoritesinin istismar 
edilerek elinden alır.ımasına neden olur
du. Bilgin d 'Ohsson'un12 anlattığına gö-

10 Sancak emiri. Padişahın bayrağını taşıyan ve gösteren görevli. 
1 1  Osmanlı ordusunda, özellikle savaş sırasında inzibat hizmeti görerek büyük komutanların buyruklarını ast komu
tanlara ulaştıran görevli asker. 
12 Ermeni asıllı diplomat ve yazar (istanbul 1 749-Paris 1 807). Babası izmir'de doğdu. isveç konsolosuydu. Avrupa'da 
okudu, Türkoloji alanında çalışmalar yaptı. Tab/e Genara/e de I'Empire Ottoman (Osmanlı imparatorluğu'nun Genel 
Tablosu) adlı yapıtıyla tanındı. Bu yapıt Avrupalılarca, içindeki yanlışlıklara rağmen Osmanlı imparatorluğu'nun tari
hi, düzeni, gelenek ve kurallarını açıklayan tek kaynak sayıldı. 
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re, hiçbir yerde sadrazam yetkileri bu ka
dar açık olarak ortaya konmamıştır. 
Sadrazamların görev ve yetkileri ol
masaydı ,  Osmanlı  padişahlarının ege
menliklerinin anlamı anlaşılamazdı. 
Şimdi bırakalım bu konuyu bize d'Ohs
son anlatsın: 

Sadrazarnın Atanması ve 
Görevden Alınması 
"Vezir kelimesi Arapçada 'yönetime or
tak olan' anlamındadır. Sadrazam ise, bü
yük vezir demektir. I I I .  Selim'in tahta 
çıktığı yıl olan 1879 yılına kadar, 1370'ten 
beri yüz yetmiş sekiz sadrazam görev 
yapmıştır. 
Daha önceleri bu yüksek makama di va
nın belli başlı üyeleri getirildi. Genellik
le ikinci Kubbealtı1 3 veziri sadrazarnın 
yerine geçerdi. Fakat I I. Ahmed döne
minde kaldırılan Kubbealtı vezirleri ye
rine padişah bu yüce göreve bazen eya
let valilerinden birini, bazen İstanbul'da 
bulunan kaptanıderya, 14 İmrahor, kah ya 
bey, ı s yeniçeri ağası, silahtar ağa16 gibi 
yüksek kişileri getirirdi. Daha aşağı rüt
beden kişilerin o göreve getirilmderi pek 
enderdi. Eğer böyle bir atama gerekir
se o kişiye sadaret makamına gelmeden 
önce paşalık unvanı verilirdi. 

Padişahın tercihi sırasında yakınlarının 
rolü büyük olurdu.  Sarayına kapanmış 
olduğundan yetenekleriyle dikkati çe
ken adamlarını sadece ismen tanırdı. Sa
ray entrikaları, dedikodu,  rastlantı ve 
kapris imparatorluğun dizginlerini iste
diği gibi oynatırdı. Sarayda meydana ge
len yeni entrikalar ve kuşkulu hava 
sadrazarnın uzun zaman mevkiini koru
masını önlerdi. 
Padişaha en yakın olan o kişi, saray subay
larından birinin gelip kendisinden yetki
yi geri almasıyla bir hiç durumuna düşer
di. Eğer idam edilmezse mutlaka sürgü
ne yollanırdı. Genellikle maliarına el ko
nulurdu. Bir eyalete vali olarak atanırsa, 
bu çok mutluluk verici bir olay olurdu. 
Eskiden imparatorluk mührü sadrazama 
kendi dairesinde, bir saray subayı tara
fından verilirdi. I. Ahmed döneminden 
beri bizzat padişahın elinden mührü 
almaya ve Babtali 'ye bir muhafız kıtası 
eşliğinde dönmeye başladılar. Sarayda di
van toplantısı olduğunda, görevli subay
ların hepsi sadrazaını ayakta sıra halin
de karşılardı .  Y eniçerilerin ağası ve ile
ri gelen subayları kendisini her çarşam
ba ve cuma günleri cami dönüşü ziyaret 
ederlerdi. Cuma günleri fazladan kapta
nıderya, iki İmrahor ve kapıcılar kahya
sı ziyaret görevlerini yerine getirirlerdi. 

13 Osmanlı vezirlerinin Topkapı Sarayı'nda devlet işlerini görüşmek üzere toplandıkları yer. Kubbealtı, Orta Kapı ile 
Babüssaade (Akağalar Kapısı) arasındadır. XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Makbul (Maktulj ib
rahim Paşa tarafından kuruldu. Fakat bina, bir cariyenin dikkatsizliği yüzünden çıkan yangın sonucu 25 Temmuz 
1 665 tarihinde yandı. Bu olay üzerine bina üç kubbeli olarak yeniden yaptırıldı. Bu  üç kubbeden birinin altında vezir- . 
ler toplanırdı. 
14 Osmanlı Devleti' nde, deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve sivil amirine verilen ad. 
15 (Kethüda): Zenginlerin ve devlet adamlarının işlerini gören kişi. Kethüda, Yeniçeri Ocağı'nın büyük rütbeli subay
larından birinin unvanıdır. 
16 Osmanlı saraylarında padişahı koruyan birliğin başı. 
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Ayda bir defa halkın şikayetlerini, arife 
ve iki bayramın birinci günleri de sivil yö
neticilerin, yüksek rütbeli askerlerin 
kutlamalarını kabul ederdi. İmparator
luğun bütün ileri gelenleri, şeyhülislamın 
dışında eteğini öpmek zorundaydılar. 
Ancak genellikle onların bu hareketine 
izin vermez ve elini uzatırdı. 
Sadrazarnın kayığı on iki kürekliydi .  
Arka tarafında yeşil kumaştan bir tente
si vardı. Şatır17 adı verilen sekiz özel mu
hafızı ve küheylana sahip olma ayrıcalı
ğı vardı. Askeri müzik takımı nefesli saz
lardan, irili ufaklı davullardan, zillerden 
ve ancak savaş zamanları eklenen kös
lerden ibaretti. 
Halk arasında göründüğü zaman perde
darları 18 kendisini yüksek sesle dualar 
söyleyerek selamlardı. 
Ordunun komutanlığını alma töreninde 
padişahtan, geniş yakalı sarnur kürk, kı
lıç, hançer, yay, sadak ve iki sorguç 
alırdı. Başkenti, Hz. Muhammed'in san
cağıyla padişahın atlarından birinin üze
rinde terk ederdi. Emrindeki adar o za
man on sekize yükselir ve padişahın on 
altı özel muhafızı bütün savaş boyunca 
yanında kalırdı. 
Kamu işleriyle görevli olan bütün memur
lar, yine şeyhülislam hariç, sadrazarnın hu
zurunda yeni görevlerine başlarlardı. Hu
zurunda, mevkilerine göre, bir kaftan ya 
da sarnur kürk giyerlerdi. Kaftan ve sarnur 

kürkü, ancak sadrazam ve başkadı padi
şahın huzurunda giyebilirlerdi. 
Sadrazam sık sık kent içinde, yanında su
bayları olduğu halde denetime çıkar, za
bıtanın durumuna ve özellikle yiyecek 

\ 
maddelerinin fiyatı ile malların ağırlığı-
na bakardı. Önceleri yanında yeniçeri 
ağası ile İstanbul kadısı bulunurdu. 
Şimdi denetimlerini gizlice ve d ivanın 
tatil olduğu pazartesi ile perşembe gün
leri yapmaktadır. Aynı günler ihtiyatlı bir 
politikanın gereği olarak şeyhülislam 
ile önemli konularda konuşma yapm�
ya giderdi. Kaptanıderya ile üç büyük ka
ra ordusunun komutanları da, kendi 
bölgelerinde ve özellikle geceleri dene
time çıkarlardı. 
Padişah eyaJet valilerinden bir paşayı 
sadrazamlığa getirirse, paşa taşradan 
başkente gelene kadar k:aimmakam19 adı 
verilen bir başka paşa, sadrazamlık ma
kamına vekalet ederdi. O takdirde bu 
mevki kısa süreli ve önemsiz olur, ancak 
savaş zamanı işler başka türlü gelişirdi. 
Sadrazam orduyu yönetirken, kaimma
kam, padişahın yanında çok etkili bir 
devlet adamı olur ve genellikle iki ve
zir arasında gizliden gizliye bir rekabet 
doğardı. 
"Vezirler uzun zaman kendi özel evle
rinde otururdu. Fakat 1 654 yılında bu 
makama gelenler, Paşa Kapısı denilen 
büyük bir köşkte kalmış ve o zamandan 

17 Tören ve alaylarda padişahın yanında yürüyen görevliler. Büyük devlet adamlarının atının yanında yürüyeniere de 
bu ad verilir. 
18 Makam odasının kapısı önünde bulunan görevliler. 
19 Birinin yerine vekil olarak geçen kimse. Osmanlı imparatorluğu'nda sadrazam setere çıktığı ya da başka bir ne
denle başkentten ayrılığı zaman dönünceye kadar işlerini gören kışiye verilen ad. Bu kelime sonradan "kaymakam" 
diye söylenmeye başladı. 
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beri saraya da yakın olan bu köşke Ba
bıal i denmiştir. 
Sadrazarnın görevine son verildiği za
man kapıcular kethüdası, sad razam ta
rafından kendisine gizlici padişahın el 
yazısıyla yazılmış fermanı getirir. Tak
dim edilen hatt-ı şerifi20 öpen sadrazam, 
hemen imparatorluk mührünü teslim 
eder ve ailesiyle görüşmeden, kendisi
ni sürüldüğü yere götürecek olan suba
yı izlerdi. Görevinden alınan bir sadra
zam asla İstanbul'da kalamazdı. Eğer tu
tuklanacaksa, bu görev basrancıbaşına 
verilirdi. 
Bu önemli makam başlıca üç bölüme ay
rılmıştır: Kah ya bey, reis efendi ve çavuş
başı."  

İmaddeddin'in Talihsiz 
Sonu 
II .  Murad' ın ölümü sırasında sadrazam 
olan Halil Paşa, alışkanlığı ve yeteneği 

sayesinde dedesi ve babası gibi aynı ma
kamı doldurabilmişti. Ancak bu ma
kam asla kendisine irsen bağlamamıştı. 
Bu arada I l .  Murad imparatorluğun ba
zı yüksek makamlarını bazı aileler için 
ırsi duruma getirebilmişti. 
Bu aileler arasında Mihaloğulları, Sam
samalar ve Elvan Bey soyu sayılabilir. 
Türk dili, felsefe, tarih, şiir, sanatlar ve 
sanayi II. Murad'ın çalkantılı ve kesik
li saltanat döneminde pek gelişme bu
lamamıştır. Yalnız mimarlık alanınd�, ınİ
naresi üç şerefeli Edirne Camisi ile bir 
atılım yapılmıştır. 
O dönemden yalnız büyük bir şair ola
rak 1madeddin21 divanı ile kalabilmiş, 
ama ne yazık ki o da yapıtlarından çok 
hedef olduğu olaylarla ünlü olmuştur. 
lmadeddin, Kuranıkerim'i, Peygamber 
tarafından Tanrı'nın birliği ve yüceliği 
hakkında insanlara fikir veren bir vahiy 
olarak görmüştür. 

20 Padişahların herhangı bir konu hakkında yazdıkları yazılar. l l l . Murad ( 1 574-1 595) zamanına kadar sadrazamlar 
tarafından kendilerine sunulan sorunlar hakkında "olsun" ya da "olmasın" diye sözlü görüş bildirirlerdi. l l l .  Murad, 
sadrazamiara güvenmeyerek buyruklarını bizzat hattı hümayunla verdi .  Ancak devlet işlerinde gecikmelere sebep 
olan bu yöntem, özellikle Köprülülerin otoriteleriyle kaldırılarak düzenli bir biçime sokuldu. 
21 Alphonse de Lamartine'in burada "imameddin" diye sözünü ettiği kişi yaygın adıyla Türk şairi Nesimi'dir. Meydan 

Larousse 'ta ünlü şair hakkında şu bilgi verilmektedir. "Nesimi (Seyid imameddin de denir) Türk şairi (Bağdat ?- Ha
lep 1 404) Hayatının i lk yıllarında nasıl bir öğrenim gördüğü bilinmez. Bu konuda bilgi veren kaynaklar da birbirini tut
mamaktadır. Nesimi Hurufi mezhebin in kurucusu Fazlullah Hurufi'nin halefidir. Şi irlerinde düşüncelerini, tarikat 
inançlarını açık ve kesin bir dille anlatır. Bir söylentiye göre ll. Murad zamanında Anadolu'ya gelerek Hacı Bayram Ve
li'yle görüştü. Sonra Halep'e döndü. Görüşlerinin islam şeriatıyla bağdaşmadığını, bir bakıma islam dininin kuralları
na aykırı düşünceler ileri sürdüğünü söyleyenler onu dinsizlikle, Kuran hükümlerine ve şeriat ilkelerine karşı çıkmakla 
suçladılar. Bazı kaynaklara göre Çerkez Memluklarından Berkukoğlu Nasirüddin Ferec zamanında derisi yüzülerek öl
dürüldü. Nesimi'ye göre insanın özü ruh değil, maddedir. Ruh maddenin bir niteliği, anlamı durumundadır. insan var
lığının özünü kuran sestir. Ses insanda söz olarak gerçekleşir. Söz ise harflerden kuruludur. insan Tanrı'dır. insanın 
dışında Tanrı yoktur. Bu yüzden kendini bilen, varlığının özünü kavrayan her insanın derin coşkunluk içinde "ben Tan
rı'yım" anlamına gelen "enel hak" demesi gerekir. Kuran'ın bütün harfleri insanda görünür. insan konuşan bir Ku
ran' dır; tasawuf diliyle Kuran-ı natık'tır. Bir tanrı olan insan sürekli bir anlam gelişimi içindedir. ( . . .  ) Nesimi'nin Türkçe 
ve Farsça şiirleri vardır. Başta Fuzuli olmak üzere tasawuf konularını işleyen birçok Türk ve ira n şairini derin etkisi al
tında bırakan Nesimi'nin şiirleri, bir divanda toplandı." 
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Kuran'ın bu mantıksal yorumdan sonra 
Tanrı ile yarattıklarını kaynaştırmış ve 
bütün içtenliğiyle "ben Tanrı'yım, Tan
rı'dan doğar ve Tanrı tarafından yutulu
rum, tıpkı engin denizin bir damla suyu 
yuttuğu gibi" diyebilmiştir. 
Bu düşünce imamlar ve Müslüman halk 
aras ında çok şiddetle tepki doğurdu.  
Eserleriyle kaynaştırdığı için Tanrı'yı kü
çülttüğünü ve Hz. Muhammed' i  de 
Tanrı'nın yüce bir elçisi değil de, yalnız 

bir düşünür olarak kabul edip alçalttığı
nı iddia ettiler. Bu kişiler, aklın ve do
ğanın sürekli harikalarını değil, olmaya
cak mucizeleri bekliyorlardı. Ulema ta
kımı şairi itharn etti, yargıladı ve Bursa'da 
canlıyken derisini yüzme cezasına çarp
tırdı. Bu ceza Doğu'da Tanrı ile tek vü
cut olma düşüncesini yok edemedi. 
İran'da gizli örgütler içinde sürdü ve za
man zaman Osmanlı Devleti'ne de sıç
radı. 

islam Ansiklopedisi (9. cilt, 206. sayfa Devlet Kitaplan-1 964}'nin Nesimi maddesinde de ünlü Türk şairinin Halep'te 
derisi yüzülerek öldürüldüğü bildirilmektedir. Bu ansiklopedide ibn Hacar el Askalani'nin eserine dayanılarak, Nesi
mi'nin 1 4 1 8'de Halep'te öldürüldüğü belirtilmekte, ayrıca Hüseyin Baykara'nın Macalisal- Uşşak'ı kaynak alınarak 
ölüm tarihi 1 432 olarak gösterilmektedir. islam Ansiklopedistnde Nesi mi' nin Anadolu'ya gelişi hakkında "Sultan M u
r ad (her halde Hüdavendigar) zamanıdır" denilmektedir. Ölüm tarihi 1 404 ya da 1 4 1 8  ise görüştüğü padişah l l .  M u
r ad olamaz. Arıcak Hüseyin Baykara'ya göre, Nesimi l l .  Murad'ın padişahlık dönemine yetişebilir. Yine islam 

Ansiklopedist"nde şu bilgiler verilmektedir: "Latifi'ye göre şair Bağdat civarında Nasim adlı nahiyede dünyaya geldiği 
için Nesimi mahlasırıı almıştır. ( . . .  ) Gaybi Sunuilah Sohbet-name adlı eserinde, Nesimi'nin başına gelenin de bu gönül 
kırgınlığından mütevellit olduğunu belirtir." islam Ansiklopedisi'nde Nesimi maddesini yazan Abdülbaki Gölpınarlı 
"Bütün bu muhtelif rivayetler arasında doğru olan cihet, adının imad el  Din, mahlasınırı Nesimi olduğu, Haleb'te de
risi yüzülerek öldürüldüğüdür" demiştir. 
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lO. BOLUM 
' 

••Beni Seven Arkarndan 
Gelsin! " 
I I .  Murad 'ın ölüm haberi oğlu I I .  Meh
med'e sürgün yaşamından bıkmış, hare
ketsizliğinden dolayı uranmış ve tahtı 
gözler bir haldeyken u laştı. 
Il. Mehmed, bu haberi alır almaz "Be
ni seven arkarndan gelsin ! "  diye haykı
rarak arına adamış, maiyetinin hazırlan
masına bile fırsat bırakmamıştı. 
Yollarda kendisini eyedenmiş olarak 
hazır bekleyen atlara binerek duraklama
dan Manisa ile Mudanya arasını hızla 
geçti. O zamana kadar iki kez imparator
luk deneyimi geçiren II.  Mehmed henüz 
gençliğin baharını yaşıyordu. 
Aralarında Beliini 'nin de bulunduğu 
Ve n ed ik l i  ressamların portrelerinde 
ölümsüzleştirildiği gibi canlı bir mizaca 
sahip olan II .  Mehmed'in sert yönetimi, 
damarlarındaki kanı ile beraber galeya
na geliyordu. 

1 Ermin de denilen, kürkü değerli bir hayvan .  

Kısa ve kalın bir görünüşü, ata bin
rnekten ve bağdaş kurmaktan eğilmiş ba
cakları, geniş omuzları, boğa gibi kasla
rı belirgin ensesi, kısa boynu, sık kara sa
kalı, sert görünümlü d udakları vardı. 
Çıkık ve dolgun elmacıkkemiklerinin 
çevresi damardan fışkırmak isteyen bir 
kanın dolaşımı ile kırmızı renge bürün
müştü. H id dedi ve sert bakışlı hafif pat
lak gözleri ve gözlerin üzerinde aşırı bi
çimde kalkık üstün ırka mensup oldu
ğunu gösteren kaşlarıyla, karşısında du
ran herkesi etkisi altına alıyordu. 
Alnı beyaz ve kırışıksızdı. Altın işleme
li ve kakım 1 kürkü ile süslü kırmızı kaf
tanı, yakut işlenmiş gümüş kabzalı han
çeri, alnından fışkırmış bir çiçek gibi du
ran, türbanın üzerindeki sarı sorguçu, yal
nızca egemen değil, fakat aynı zamanda 
göz kamaştırmak isteyen bir insanın 
görkemini ve ince zevkini ortaya koyo
yordu 
Yüz ifadesinin bütünü, insanın ruhun
da güzel duygular yerine dehşet havası 
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yaratıyordu. Mizaç olarak zalim bir insan 
görünümü vermiyordu. Ani hareketleri, 
yumuşaklıktan öldürmeye kadar değişik 
davranışlarda bulunabileceğin i  gösteri
yordu. 

Halk ll. Mehmed'den Çok 
Şey Umuyordu 
Yoluna bir saat bile dinlenmeden devam 
eden I I .  Mehmed, tahtın üçüncü defa 
elinden gitmemesi için Marmara Deni
zi'ni bir kayıkla aştı. 
Manisa'daki sürgün yerinden iki gün 
sonra Gelibolu 'ya ayak basmıştı. Bir  
defa ayağını Avrupa 'ya bastıktan sonra 
kendisini hükümdar olarak karşılamak 
isteyen kentlerin yöneticilerine ve hal
kına zaman sağlamak için iki gün bek
lemekte bir sakınca görmedi. 
Babasının vezirlerinden gelen mektup
lar, tahta hiçbir engel olmadan geçebi
leceğini bildiriyordu. İlerleyişin i  yavaş
tattı. Edirne'den kendisini karşılamak 
için gelen kurulları bekledi ve bütün yol 
boyunca padişaha yapılan sevgi ve say
gı gösterilerini kabul etti. 
Halk geçmişteki yanlışlarını unutmuş ve 
yalnız gençliğin i  anımsıyordu. 
Yerine göre sert ve yumuşak olabilen bir 
babanın yetiştirdiği ve iki deneyimli la
lanın2 eğittiği bir hükümdar olarak görü
lüyordu. Kararsızlıklarını önleyebilecek 
bir düzeyde ve güzellikte olan bir Türk
men kızıyla evlenmişti. Herkes iki de
fa kaybettiği tahta nasıl sahip olunabile
ceğini öğrendiğini tahmin ettiği şehza
deden bir şeyler umut ediyordu.  

2 Şehzadelerin özel öğretmenleri. 
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Halkla Birlikte Babası İçin 
Gözyaşı Döktü 
Vezirler, paşalar, komutanlar, din adam
ları, ordu ve halk Edirne Ovası'nı kap
layan ceviz ağaçlarının altında bir yerde 
Sultan Murad tarafından yaptırılmış bir 
çeşmenin yanında yeni  padişahı bekli
yordu. 
II. Mehmed görünür görünmez bütün at
lılar atlarından inerek önünde yere ka
pandı. Sultan, saygı gösterisini kabul et
tikten sonra bütün kurullar, halk ve ör
du Edirne'nin kapısına doğru ağır ağır 
yürüyüşe geçti. Herkes hıçkırarak ağla
maya başladı. 
Sulran Murad 'ın anısına yapılan bu say
gı gösterisi sırasında Il .  Mehmed atından 
indi ve o da halkla beraber babası için ağ
ladı. 
Başkentin kapısına gelindiğinde yas ha
vası ve hıçkırıklar kesildi. Göğe yükse
len sevinç çığlıkları arasında kalabalık ta
rafından saraya götürülen sulran nihayet 
orada yalnızlığı buldu. B ir an bocalar gi
bi oldu.  
Biten ve yeni başlayan dönem arasında 
ilk kez kararsızlığı ve korkuyu tattı. Ba
banın vezirleri, oğlunun gözünde aynı 
kabulu görüp görmeyeceklerini bile
mediklerinden, saray içinde yeni  hü
kümdarı tamamen yalnız bırakmışlardı. 
I l .  Mehmed, bütün gece onları kuşku 
içinde bıraktı. Gelenek olarak ertesi 
gün yapılan tahta çıkma töreninde bü
tün yüksek rütbeli subayların, yeniçeri
terin, din adamlarının ve halkın önün
de imparatorluk makamına geçti. Eski 
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sadrazam ihtiyar İbrahim Paşa ile hadı
mağalarının başı, taht töreni için hazır bu
lunuyorlardı. B irincisi yaşlı olduğu ve yö
netimden çekildiği, öteki de mabeyin
ci s ıfatını taşıdığı için hazır bulunmak
ta bir sakınca görmemişlerdi. 
Padişah, Halil Paşa'nın babası olan İb
rahim Paşa'ya oğlunun nerede olduğu
nu sordu ve şöyle dedi: 
"Git söyle ona, gelsin ve tahtırnın yanın
da elinden almadığım görevinde bulun
sun. Babası döneminde olduğu gibi oğ
lu döneminde de görevine devam etsin. 
İshak Paşa ise babamın cenazesini ata
larımızın gömülü olduğu Bursa'ya, Ye
şil Cami'ye görürsün ve defnetsin." 
Birkaç yıl önce I l .  Murad'ı tahta geçir
mek için Edirne'den II .  Mehmed'i sah
te bir bahaneyle uzaklaştıran Sadrazam 
Halil Paşa gözden düşmeyi ve hatta 
ölümü bekliyordu.  
İmparatorluğa ve I l .  Murad'a yapılan 
bunca hizmet oğu l tarafından kendisi
ne yöneltilmiş hakaret olarak kabul  
edilebilirdi. I I .  Mehmed' in yüceliğine 
şaştı. Ancak sarayda daima öç alma olay
larının birbirini kovaladığını iyi bildiği 
için, yine de geleceğine güvenemedi. 
Fakat, Halil Paşa yaptığı hareketi, iyi 
hizmetleriyle örtebileceğine dair kendi
ni avuttu. 
Böylece imparatorluk yönetimi el değiş
tirmemiş oldu. 

Kundak'taki Karde§ 
Boğduruluyor 
Ancak II.  Murad'ın haremi efendi değiş
tirmiş oluyordu. Sultan Murad'ın odahk-

larıyla olan aşklarından birçok kızı ve oğ
lu doğmuş, fakat bunların h içbiri Sinop 
prensesinden doğan II. Mehmed ile 
rekabet edecek düzeye getirilmemişti. 
Sinop Prensesi Il. Murad' ın Manisa'da 
tah rtan birinci vazgeçişi sırasında öl
müştü. Sırhistan prensesi, Helen'in ise 
ağabeyiyle tahtı çekişecek bir oğlu olma
mıştı. Ancak Sultan Murad'ın ölümüne 
kadar sevdiği Transilvanya Prensesi 
Mara'dan o sırada henüz emzikte olan bir 
oğlu dünyaya gelmişti. 

. 

Kendisi gibi bir prensesten doğan bu 
şehzadenin ileride taht üzerinde hak id
dia etmesini önlemek amacıyla hareket 
eden II .  Mehmed kararsızlığa ve acıma
ya fırsat bırakmadı. Yalnız cinayetin ki
min işlediğini ve işlettiğin i  belli etmek 
istemiyordu. Bu hareketi hamarat bir ta
raftarının gayretli bir davranışı olarak gös
terip bütün şiddetleri onun üzerine 
çekti. Böylece suç ortağı olduğunu da 
örtbas etti. 
Üvey kardeşinin öldürülme işini Evre
nos Bey'in tal ihsiz oğlu Ali 'ye bıraktı. 
Hunyad ve İskender Bey önünde başa
rısız kalan ve bunun utancını sarayda da
ha utanç verici bir işte kullanılmak su
retiyle bağışiatmak isteyen Ali Bey; 
kundaktaki çocuğu boğdurdu . 
Harerne döndüğünde çocuğunun halini 
gören genç annenin acı feryadı bütün 
Edirne'yi kapladı. Böylesine kanlı baş
layan bir saltanat döneminden çok şey
ler beklenebilirdi. 
Olayı bastırmak isteyen II. Mehmed, 
kendi buyruğuyla hareket eden Evreno
soğlu Ali 'yi idam ettirdi .  Ertesi gün de, 
karnında babasının başka bir meyvesi-
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ni  taşımasından kaygılandığı Mara'yı, 
bütün i tirazlarına rağmen İshak adında 
bir köleyle evlendirdi. 
Talihsiz Prenses Mara'ya karşı uygula
dığı hareketin günahını ödemek isterce
sine öteki üvey annesi Sırp Prensesi He
len'e çok saygılı davrandı. 
Prenses Helen'e hazineden maaş bağla
tarak babasının yanına, ancak bir impa
ratoriçeye yapılabilecek saygı gösterile
ri içinde yoku etti. 
Talihin vesilelerinden ve dinin garip bir 
değişikliğiyle Bizanslıların ve Hıristiyan
ların can düşmanı bir padişahın zafer kar
şılığı, önce eşi, sonra dul karısı olan He
len dul kalmasından bir süre sonra Bi-' . 

zans'ın son imparatoru Konseancin tara-
fından eş olarak istendi. 
Bu evliliği önleyen engeller vardı. He
men elli yaşlarında olmasına rağmen, 
Konseancin bu duruma üzüldü .  

Bizans imparatorunun 
Çılgın Davranı�ı 
İnsan ilişkilerinin garip bir rastlamısı ola
rak I I .  Murad'ın ölüm saati geldiğinde 
İstanbul'un da son saati çalmaya başla
mıştı. 
Sabırlı ve iyi bir poli tikacı olan I I .  
Murad, zaten kendi toprakları arasına 
sıkışıp kalmış olan B izans' ın fethin in 
Osmanl ı  İmparatorluğu'na fazla b ir  
şey kazandırmayacağını,  aks ine yeni  
Haçl ı  Seferleri ' ne neden olacağın ı  ve 
barış içinde bırakmak isteği milletinin 
başına yeni dertler açılacağını düşün
müştü. 
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Hıristiyanlara karşı duyduğu yakınlıktan 
dolayı "gavurların dostu" olarak nitele
nen Halil Paşa, II. Murad'ın hiddetini da
ima zayf Palaiologos/\lardan uzak tutma
ya çalışmış, yeni  padişahı da "daima eli
mizin altında olan bir yeri almak bizim 
için her zaman olasıdır" diyerek etkile
rnek istemişti. 
Sadrazarnın usta politikasıyla sarılmış 
olan Il. Mehmed, yine de halk gibi dü
şünüyor ve Halil Paşa'nın Bizanslılardan 
maddi çıkar görerek kendi fatih deh�sı
nı önlemeye çalıştığını sanıyordu .  
Halil Paşa 'nın l l .  Mehmed'in ruhunda 
zorlukla bastırmaya çalıştığı hiddet Bi
zans Sarayı 'nın umulmadık bir anda 
yaptığı küstahlıkla birden patlayıverdi. 
B izans' ın yeni  imparatoru tarafından 
Edirne'ye gönderilen elçi ler, Sultan 
Mehmed'e babası zamanında Osmanlı
ların yardım ettiği bir Türkmen beyliği
ne ödemeleri gereken vergiyi vermesi
ni, aksi takdirde bu beyliğin Osmanlılar
dan hakkını aramak için silaha başvura
cağını ve Bizans'ın da bunlara gemileri
ni vereceğini bildirdiler. 
Halil Paşa bile bu kadar zaaf içinde baş
vurulan küstahlığa şiddetle karşı koydu. 
Bütün divanın huzurunda Bizans elçisi
ne şöyle bağırdı: 
"Kendini beğenmiş Rumlar! Uzun za
mandan beri hileli ve sahte tasarılarını
zı izl iyorum. Merhum padişahım ve 
efendim Murad Han, dürüst vicdanı ve 
eli açıklığıyla sürekli sizin iyiliğinizi is
temiştir. Ancak şimdiki padişahımız 
Sultan Mehmed Han öyle düşünme
mektediL Eğer Bizans onun girişimlerin
den bu sefer de kurtulursa, Tanrı 'nın 
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sahtekarların ızı ve entrikalarınızı koru
duğuna inanacağım. Siz çılgınlar! Daha 
yeni anlaşmayı imzalamış iken kalkıp ge
liyor ve her zamanki sahte kahramanlık
larınızla bizi kışkırtmaya kalkıyorsu
nuz! Ama biz, deneyimsiz ve güçsüz ço
cuklar değiliz. Eğer elinizden bir şey ge
liyorsa yapın, had i  Orhan Bey'i Trak
ya'nın egemeni  ilan edin, Macarları ça
ğırın, elin izden aldığımız eyalerleri ge
ri almaya çalışın: Fakat bilin ki, asla ba
şarıya ulaşamayacaksınız ve sonunda 
her şeyinizi kaybedeceksiziniz. Kısaca
sı, efendimize bütün bunları aniatacağım 
ve vereceği karar, ne pahasına olursa ol
sun yerine getirilecektir." 
O günden sonra Halil Paşa, Rumları yaz
gılarıyla baş başa bıraktı. Sultanın ruhun
da filizlenmeye başlayan ihtirasa h izmet 
etmek için kendini adadı. 
Ortaya çıkan durum Osmanlıların ihtira
sı için bu kadar uygun olamazdı. Rum İm
paratorluğu'nun son kalesi ilk darbeyle yı
kılmaya mahkı.1mdu. Şimdi bu imparator
luğunun çöküşüne neden olan olayları in
celemek için birkaç yıl öncesine dönelim 
ve Blakernes Sarayı'na girelim. 

Bizans 'ta Taht Çeki�meleri 
İmparatorluğun güçsüz gövdesine uygun 
düşen ihtiyar İmparator I l .  Manuel Pa
laiologos öldüğü zaman, İstanbul'da 
köhne bir taht i le Yunanistan'da oğulla
rı arasında pay edilmiş bir prenslik bıra
kabilmişti. 
Halefi VIII. İonnes Palaiologos 1425 ila 
1448 yılları arasında çekingen ve zorun-

lu bir tarafsızlık içinde kalarak ülkesini 
barışta tutabilmişti. 
Mantığa ters gelen, fakat sürekli geçer
li olan bir çelişki de; çok istek duyulan 
taht ile o tahtın aşağılık duruma düşme
si arasında ortaya çıkar. Yani, imparator
luk içindeki ayrılıklar ülkenin yıkılış dö
nemlerinde olduğu gibi h içbir dönem
de o kadar hırslı, sık ve kanlı olmaz. 
VII I .  İonnes Palaiologos 'un ölümünde 
de bunun bir örneği görüldü. Cenazesi
nin gömülmesinde, sanki beden!ndeki 
zehrin izlerini  silmek istercesine acele 
edilmesi ve gizlilik içinde bırakılması, za
mansız ölümünde bir cinayet kuşkusu 
uyandırıyordu.  Açgözlü, fesatçı ve h ile
ci Prens Demetrius Palaiologos, VI II .  
İonnes'in son zamanlarında imparator
luğu d insel ve siyasal nedenlerle karış
tırmış, tahta geçmek için halkın deste
ğini kazanmaya çalışmıştı. 
Şimdi de kentin ayaktakımını isyana teş
vik ederek kendi hakkı olmayan tacı si
lah zoruyla almaya kalkışmıştı. Kendisi
nin, babasının imparatorluk döneminde 
doğan ilk çocuğu olduğunu ileri sürerek, 
gözleri kör edilmiş babaları imparator ol
madan dünyaya gelmiş kardeşlerinin 
taht üzerinde hakları olamayacağını sa
vunuyordu.  
Ana kraliçe, senato, kilise, kent halkı ile 
ordu öncelik hakkından doğan bu saçma 
iddiayı kabul etmiyordu. Hepsi birden 
Manuel'in büyük oğlu Mora Valisi Kons
tantin'in3 veliahtlığını savunuyorlardı. 
Konstantin'in küçük kardeşi Tomas bi
le, ağabeyinin imparator olmasını doğru 

3 Xl. Konstantinos Palaiologos ( 1 448-1 453) Bizans"ın son imparatoru. 
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buluyordu. Saliantıda kalan imparator
luk, başına bir efendi istiyordu. Annesi 
ve kardeşi Tomas tarafından uyarılan 
Konstantin, Isparta'da taç giyerek ve tah
tı ele geçirmesini fırsat bilen Osmanlı
ların taviz elde edebilmek amacıyla 
koydukları çemberi yararak denizyo
luyla İstanbul'a geldi. 
Ana Kraliçe tarafından barıştırılan kardeş
ler yeni  imparatoru kucakladı ve onun 
yerine Osmanlılara ba-ğlı olan Mora 'yı yö
netmeye gittiler. 

��Politikayı Rahiplerle mi 
Görü§eyim?" 
XII. Konstantin Palaiologos, tanınan bir 
sürü fırsatlardan sonra umutsuzluğa dü
şen İmparatorluğun yıkılış ını düzelt
mek için değil, fakat yıkılışını onuda ka
paması için Tanrısının yolladığı ender in
sanlardandı. 
Dürüst ve iyi bir babadan dünyaya gel
miş, Kantakuzinosların sarayında büyük 
bir asker tarafından yetiştirilmiş, edebi
yat ve politika alanında eğitim görmüş, 
zulme uğramış ve kahraman bir anneden 
süt emmiş, ondan bilgelere özgü sabrı öğ
renmiş, Mora'da Osmanlılara karşı bazen 
zafer kazanmış, bazen yenilmişti. 
Osmanlı lar tarafından yenildiğinde al
çaltılmamıştı. Rumların politika dedik
leri sarayın iğrenç entrikalarını biliyor
du .  imparatoru olduğu millete layık 
olacak üç şeye, nefret, acıma ve özveri
ye sahipti. 

İmparatorluğun son günlerini yaklaşmış 
olarak gördüğünden başka sağlam ve sa
vaşçı ırklardan kendisine yardımcılar 
ara dı. 
Bu amaçla sarayın protokol görevlisi 
Francaise'i4 Trabzon'a elçi göndererek 
Gürcistan kralının kızını eş olarak iste
di .  Kafkas dağlarının eteklerinde yaşa
yan ve Hıristiyan bir ırk olan Güreliler
de savaş bilgisi damarlarında kanlarıyla 
beraber dolaşıyordu. 
Konstantin'e kraliyer ailesinden bir q
le birlikte Osmanlılada boy ölçüşebile
cek ordu verebilirlerdi. 
Ülkesinin yıkılışını bizzat kendi notla
rında anlatan Francaise, Gürcistan'a 
doğru yanında soylulardan, rahiplerden, 
hekimlerde n, müzik sanatçılarından ve 
kadınlardan oluşan bir kuruila yola çık
tı. Amaçları, yıkılmak üzere olan impa
ratorluğu, komşularına karşı daha diri 
göstermekti. Görüşmelerinde başanya 
ulaşan elçi İstanbul'a döndü. likbahar
da tekrar Doğu 'ya gidecek ve gösteriş
li bir törenle prensesi olacaktı. 
Yeni saray çevresinin engelleri, kötülük
leri ve korkaklığı Konstantin 'i umutsuz
luğa düşürdü. Sırdaşına açıkladığı sözle
ri, milletinin küçüklüğünü daha iyi ölçe
bilmek için yüceleşen bir imparatorun, 
gözyaşlarıyla kesilmiş iyi duygularını 
anlatmaktadır: 
" Bana çıkar gözetmeksizin öğüt veren 
annem ve Kantakuzinos'u kaybettikten 
sonra, ne dostluk, ne güven, ne de tak-

4 Bizanslı kronikçi (istanbui 1 40 1 -Korfu 1 478). Bizans sarayının ileri gelenlerindendi. istanbul'un fethedilmesinden son
ra Peloponnesos'a sığındı. Sonra bir manasııra girdi. Palaiologos Hanedanı onuruna, Khronikon (istanbul Kroniği 
1 258-1 476) adlı kitabı yazdı. 
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dir d oyabileceğim bir sürü insan çevre
mi sardı. Büyük Amirat Lu kas Notaras' ı  
tanırsınız. inatla kendi  duygularına sa
rılmış olarak, her gittiği yerde benim dü
şüncelerimi ve eylemlerimi kendi iste
ğine göre ayartıyor. Geri kalan dalkavuk
lar ya parti düşüncesi, ya da kişisel çıkar
larıyla uygun davranışlarda bulunuyor
lar. Yani bundan sonra politika ve evli
lik sorunlarını rahiplerle mi görüşeyim? 
Sizin gayeetinize ve çalışmalarınıza çok 
ihtiyacım var. İlkbaharda kardeşlerimden 
birini Batılı güçleri yardımımıza çağırma
ya ikna edeceksiniz. Mora'dan Kıbrıs'a 
gizli bir görevi yerine getirmek için ge
çecek, oradan da Gürcistan'a giderek ge
leceğin imparatoriçesine refakat edecek-

. .  ,, s ın ız. 

Papa, Rumiara Kin Kustu 
İmparator ve İstanbul 'un ileri gelen ki
şileri, aynı inanışın, bütün Hıristiyanla
ra yararlı bir birlik sağlayacağını umut 
ediyordu. 
Bu düşünceyle Roma ve Yunan kil ise
lerinin birleşmesi amacıyla yeniden gi
rişimlere kalkıştılar. İki kilise arasında 
bütün ayrılığa neden olan metafizik 
kavram değişikliği, 
İncil 'in iki taraftarı için j:ırgınlık nede
ni olacak kadar akla yatkın görünmü
yordu .  
İki defa Roma ile İstanbul'un aydın dev
let ve kilise büyükleri tarafından ilkeler 
üzerinde bu dargınlık giderilmiş, yerine 
göre biçimsel ya da esaslı bir simge 
çevresinde birleşiterek barışma sağlan
mıştı. Ancak İstanbul halkı hiçbir zaman 
bu anlaşmaları kabule yanaşmamıştı. 

Doğaüstü inanışların tartışılması, insan 
zihninin ihtiyaçlarından biri olarak gö
zükmektedir. Dinbilimden yararlanarak 
Hıristiyanlığın içindeki çekişmelerden 
ve ayrılıklardan bir "Doğu Hıristiyanlı
ğı" ortaya çıkaran bu Rum halkı, onu kö
tülükleriyle bozmuş ve kendi inadının 
keyfine göre, yorum yapma hakkının yal
nız kendisine ait olduğuna inanmıştır. 
İstanbul halkı, Roma ile barış ya da bir 
anlaşma yapılmasını istemiyordu. Yuna
nisan bir zamanlar inanışlarını Roma'ya 
göndermişti, ş imdiyse Roma kendileri
ninkini oraya yolluyor ve B izans patriği
ni küçük düşürürcesine, bir kilise ege
menliği koruyordu. 
Daha önceleri gördüğümüz gibi, İstan
bul halkı, İmparator Manuel ve rahiple
rine imzaladıkları Floransa Andaşması '
nı yırttırmış, görüşmeleri inkar ettietmiş 
ve Rumiara özgü bir yobazlıkla yeniden 
iki lik yaratmıştı. 
Olgunlaşma fırsatı bulamayan bu görüş
melerden sonra Latinler i le Rumlar ara
sında dinsel konular daha şiddetle tartı
şılmaya başlanmıştı. Talihsiz Konstan
tin, bu kavgaları bir d inci gözüyle değil; 
bir yurtsever olarak ele aldığı için, Hıris
tiyanlığın Doğu 'daki tek başkentini 
kurtaracak olan anlaşmanın bir an önce 
sağlanması için çırpınıyordu. 
Konstantin, Bizans' ı  kemiren cüzzama 
benzettiği rahiplerinin yobazlığında ve 
keşişlere delicesine bağlanmış olan mil
letin önyargılarında aşılması çok güç 
engeller görüyordu. Roma'ya önceden 
bir şey belli etmeden elçiler göndererek 
Batı kilisesi'nin başkanının yardımını is
tiyor, iki kilisenin birleşeceği vaadinde 
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bulunuyor ve böylece hiç olmazsa papa
nın lstanbul'a bir elçi göndermesini 
teşvik etmek istiyordu .  
Papa V. Nikolas, Rumların inadına kar
şı kinle dolu olarak, yardım eline uzat
mak yerine ateş püskürdü. Osmanlıların 
şahsında Tanrı'nın lncil 'i yırtan Rumlar
dan intikam aldığını belirtti. Buna rağ
men Roma, lstanbul'a Rus Kardinali lsi
dore'u göndererek imparatorla Floran
sa Antiaşması'nı imzalamak üzere görev
lendirildi. Pa pa, ancak anlaşma imzala
nırsa Katolik Hıristiyanlığı, Bizans'ın yar
dımına çağıracağını söylüyordu.  
lsidore lstanbul'a geldi. lmparator anlaş
mayı imzaladı. Floransa konsili tarafın
dan kabul edilen tören biçimine uygun 
olarak Ayasofya Kilisesi önünde papanın 
elçisi ile İstanbul patriği birlikte halka gö
ründüler. 
Daha sonra dinsel töreni başlattılar. An
cak Roma 'lı rahibin alışılmamış tören el
biseleriyle görünmesi, mayalanmış kut
sal ekmek yerine mayasız ekmeğin kul
lanılması, ayin kadehi içine soğuk su ye
rine ılık su konulması halkı ve rahiple
ri o kadar hiddetlendirdi ki, Latin ayini 
Rumiara tahammül edilmez bir özveri gi
bi gözüktü. 
İmparator, patrik, politikacılar, yurtsever
ler ayaklanan gelenekleri bastırmak için 
boşuna çaba harcadılar. Ayaktakımı ta
rafından saygı gören Gennadius adında 
bir papaz, halkı Larinierin hakaretine 
karşı ayaklanmaya çağırdı. Manastıdan 
dolduran kızlar ve kadınlar, çığlıklar at
maya başladı. Yas elbiseleri giydiler. 
Gennadius'un isyancı çağrısına uyarak 
ruhsal alaylar düzenlediler, ayaktakımı 
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ile liman tayfaları bu ayİnlerden sonra 
kentin meyhanelerine dalarak, parasını 
keşişlerin ödedikleri şaraplada iyice sar
hoş oldular. 
Batılı dinsizlerden atalarının inancını sa
tarak yardım di lenen imparatora ve 
korkaklara lanet yağdırdılar. B izans' ın 
koruyucusu Meryem Ana'nın onuruna 
içerek, lsa 'nın düşmaniarına karşı dai
ma onun başarılı olacağına dair inançla
rını belirttiler. Mayasız ekmekle tören 
yapıldı. 
Kutsallığı bozulan Ayasofya Kilisesi, 
halk ve rahipler tarafından boşaltıldı. 
Hatta kapıcılar bile Latin rahiplere hiz
meti reddederek kiliseden ayrıldılar. 
Halkın saflığını bilen rahipler kısa za
manda, Konstantin'in kutsal kentinin do
ğaüstü kuvvetler tarafından korunacağı
na ilişkin gaipten haberler aldıklarını yay
maya başladılar. 
Böylece halkın yobazlığını büsbütün 
körükleyerek tek kurtuluş yolunu kapa
dılar. 
Roma ile yaptığı görüşmelerden dolayı 
halkın gözündeki itibarını kaybeden 
imparator, yalnız kendi cesaretine ve çev
resindeki bir avuç askerin kahramanlı
ğına güvenmek zorunda kalıyordu. 

Yeniçeri Ağası Kırhaçlandı 
Rum İmparatorluğu'nun can çekişınesi 
ve Konstantin'in halkıyla ters düşmesi 
sırasında, Halil Paşa sessizlik içinde 
Rumeli ve Anadolu ordu larını topluyor 
ve onları gerektiği an padişahın buyru
ğuna sunmak için hazırlıyordu. II. Meh
med'in ilk defa tahta geçtiği sırada istek-
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lerin i  kabul ettirmeye alışmış olan ye
niçeriler yine birtakım öneriler öne sü
rüyorlardı. Ama aynı adamda, aynı hü
kümdarı bulamadılar. 
Yıllar geçtikçe Sultan Mehmed de olgun
Iaşmıştı. 
Babasının cenaze töreninde bulunmak 
ve Karaman'da ortaya çıkan karışıklık
ları bastırmak için birkaç gün ikinci baş
kent Bursa 'da oturmak zorunda kalan 
Sultan I I .  Mehmed'in yokluğundan ya
rarlanan yeniçeriler her padişahın cülu
sunda isterneyi alışkanlık haline getir
dikleri ulufelerine zam için ısrara başla
mışlardı. Padişah da bunun üzerine 
nefret ve küçümsemeyle on kese altın 
fırlattı. 
Fakat ertesi gün yeniçerinin ayaklanma
sını bastıramadığı için yeniçeri ağası'nın 
yüzüne kırbacıyla vurdu. Ordu içindeki 
anlayışı değiştirmek amacıyla kendi ma
iyetindeki yed i  bin doğancıyı5 Yeniçeri 
Ocağı'na kattı ve başlarına komutanla
rı arasında en sadık, en sert olan Musta
fa Bey' i yeniçeri ağası olarak atadı. 

��Parayla Satın Alınan Asker 
İstemiyorum" 
Bu şiddet hareketinden sonra Bursa Sa
rayı'na kapandı. Itaatsiz askerlerine hoş
nutsuzluğunu belli etmek amacıyla on
ların gözünden uzak durdu .  
Ancak I I .  Mehmed'in bu  uzun dargın
lığı daha gürültülü bir ayaklanmaya yol 
açtı. Yeniçeriler arasında padişahın ha-

remdeki kadınlar tarafından gevşetildi
ği, bu arada Suriyeli bir cariyeye fena hal
de gönlünü kaptırdığı, hastalık derece
sine şehvet kurban olduğu yolunda de
d ikodular yayılıyordu.  
Efendilerinin yaşamı ve ünü için kaygı
lanan yeniçeriler toplanmış, sarayın kapı
larını zorlayarak içeri girmeyi başarmışlar
dı. Koridorlarda bağırarak efendilerini is
tiyorlardı. I I .  Mehmed sert bir yüzle 
karşıianna çıktı ve parayla satın alınan as
kerler istemediğini söyleyince, hep bir
den ayaklarına kapandılar ve af dilediler. 
padişaha yakın ve en cesaretli olanlar kay
gılarının ve ayaklanmalarının gerçek ne
denini açıkladı. Il .  Mehmed onlara yanıt 
vermeden haremağasına emrederek, o gü
zel cariyenin başının vurulmasını istedi. 
Böylece aşka değer vermediğini ispat et
ti. imparatorluk için sevdiğinden vazgeç
mesini bilen hükümdarın kanlı kanıtla
masını gören yeniçeriler geri çekildi ve 
sakinleştiler. 
Bu korkunç olayın etkisiyle I I .  Meh
med'in bütün hükümdarlığı boyunca, bir 
daha ayaklanmaya cesaret edemediler ve 
sürekli görevleri başında kaldılar. 

Uydunılan Öyküler 
Bu arada kanlı ve h ızla gelişen olaylar, 
padişahın Anadolu'daki varlığını kanıt
ladı. 
Bursa köylerinden bir kadın, saray görev
lisi olan birkaç çocuğun kavunlarını çal
dığını söyledi. 

5 Osmanlı imparatorluğu'nda padişahın av kuşlarını yetiştiren, bunlara bakan, av törenlerinde hizmet edenlere ver
ilen ad. 

229 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Saray görevlileri aralarındaki hırsızları bil
dirmeyince güya sultan hepsinin karın
larının delinmesini ve h ırsızın bu yolla 
bulunmasını buyurmuştu. Rum tarihçi
ler tarafından anlatılan bu öykü, Türk ve 
İ talyan tarihçiler tarafından şiddetle 
reddedilmektedir. 
Yenik düşenierin böyle küçültücü öykü
ler uydurdukları bilinen şeylerdir. 
Ama aynı Rum, Venedikli ve Ceneviz
l i  tarihçiler Il. Mehmed 'in Manisa ve 
Bursa'daki dönemlerinde ileri görüşlü 
düşüncelere açık bir eğitimi destekledi
ğini de yazdılar. Arapça, Farsça, İbrani
ce, Latince ve Rumcayı, o dillere ait ko
nuları tartışabilecek kadar iyi bilirdi. 
Venedikli ve Cenevizlilerin kendi onu
runa kaleme ald ıkları Latince şii rleri 
okurdu. Sarayına çağırdığı İ talyan ressam 
ve müzisyenlerle sohbet ederdi. 
Dinsel hoşgörünün yobazlıktan çok, 
dinsizliğe karşı olduğunda herkes görüş 
birliğine varmıştı. 
Milletin ibadetini dıştan gözlerdi. İçten
likle görüştüğü kişilerle İslamiyetİn 
kurucusundan büyük bir serbestlikle söz 
ederdi. 
Sürekli olarak Plutark'ı6 okur ve bu ta
rihçinin yaşam öykülerini anlattığı İsken
der Sezar gibi büyük fatibiere hayranlık 
d uyardı. Milletine ve bizzat kendisine ça
ba vermesi ve ders olması için tarihteki 
büyük adamların yaşamöykülerini çevirt
mişti. 

Geceleri Uykusundan 
Sıçrayarak U yanıyordu 
Başkent Edirne'ye döndüğünde, hayra
nı olduğu antik dönemin komutanları gi
bi, zafer ve fetih içini kemiriyordu. İstan
bul'un fetbedilmesi düşüncesi sürekli 
olarak aklını çeliyordu. Hatta onu gece
leri uykusundan s ıçrayarak uyandırı
yordu. İki imparatorluğa sahip olan Os
ınanlılar, aslında gerçek bir başkente sa
hip değillerdi .  
Bursa, Asya'nın bir ucunda çok uzak olu!. 
yor; Edirne Rodop ile Humus dağları ara
sında sıkışıp kalıyor; Selanik ise Tesal
ya geçitlerinin arasında bir körfezi n içi
ne fazla gömülüyordu. Ortada yalnız 
İstanbul kalıyordu. 
Bu kent Romalılar ve doğa tarafından 
çift, hatta üçlü bir imparatorluğun tek 
merkezi olacak niteliklere sahip bulunu
yordu. 
Dünyanın geçit yolları, vadileri, ırmak
ları, ovaları, boğazları, denizleri hep ora
da birleşiyor ve yirmi milletin bağlı ol
duğu egemen bir merkez oluyordu.  İs
tanbul'un hayali gece gündüz genç fati
bin aklından çıkmıyordu. 

Halil Paşa Kellesinin 
U çurulacağını S andı 
Rumları telaşlandırmak ve zamanından 
önce Batı Hıristiyan dünyasının kaygı
sını uyandırmak korkusuyla sabırsızlığı-

6 (Piutarkhos): Yunan yazarı (iS 50-1 25) .  Yazılarından anlaşıldığına göre ticaret yaparak zenginleşmiş bir ailenin oğ
ludur. i lk eğitiminı doğduğu kentte yaptı. Yirmi yaşına doğru Atina'ya gitti. Orada h itabet ve bilim dallarında yetişti. 
Görgü sahibi olmak için gezilere çıktı. italya'nın bir bölümünü dolaştı. Aile erdemlerine sahip örnek bir kimseydi. Çe
şitli konularda çok sayıda yapıtı vardır. Fakat bunların çoğu kaybolmuştur. 
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nı gizlerneye çalışıyordu. Ancak duygu
Ianna büsbütün de hakim olamıyordu. 
Düşüncelerinin karışıklığından uyuya
madığı gecelerden birinde Halil Pa
şa 'ya haber yollayarak hemen saraya 
gelmesin i  istedi. 
Halil Paşa beklenmeyen bu buyruk 
karşısında, I I .  Murad'ın tekrar tahta 
geçmesi sırasında yaptığı hareketleri 
sebebiyle I l .  Mehmed'in nihayet ken
disinden öç alaca�ını sanarak kaygılanıp 
telaşa düştü. Sanki ölüme gidiyormuş gi
bi son ibadetini yaptı ve eşiyle kızını ku
cakladı. Hükümdarıo olası hiddetini 
bastıracağı umuduyla Selanik fethin
den ele geçen altın işlemeli antik bir ku
payı yanına aldı. 
Padişahın dairesine gird iğinde hemen 
ayaklarına _!(apaq�_r

ak kupayı kend isine 
sundu. 
II. Mehmed, "Sakin ol Lala! Bana gerek
li olan ne altın, ne de yaşamın. Senden 
istediğim tek şey var: Konstantiniyye" 
dedi. 
Sonra ona uykusuzluktan yorulmuş göz
lerini ve sıkıntıdan darmadağın ettiği ya
tağını göstererek şunları söyledi :  
"Bak, bütün bu yastıklar başımı dinlen
dirmek için yaptığım hareketlerin sonun
da bu hale geldi. Gece gündüz hayal et
tiğim şeyi bana veremezsen artık uyuya
mayacağım." 
Geçmişteki hareketlerini ve kaygılandı
ğı yaşamını böylesine görkemli bir h iz
met karşılığı kurtarabiieceği için çok 
mutlu olan Halil Paşa, hükümdarına 
şunları söyledi: 

"lstediğinize sahip olacaksınız, Hünka
rım. Zaten düşüncelerinizin yüceliği, or
dularınızın gücü ve düşmanlarınızın adi 
küstahlığı sayesinde size ait olan bir şe
yi kim reddedebilir. Uzun zamandan be
ri içimizden geçen istekleri tahmin et
tim. Dinimizi, yurtseverliğimizi, zaferi
mizi tatmin etmek için gerekli bütün ha
zırlıkları yaptım. Ya İstanbul, ya başım 
ayaklarınızın altında olacaktır." 
Çok mutlu olan padişah, kızıyla eşini da
ha fazla kaygılandırmamak için Halil Pa
şa'yı evine yolladı. Yalnız ona Rumların 
altınından sakınmasını, zira paranın çok 
aldatıcı olduğunu hatırlattı . 
Daha sonra deneyimli, ileri görüşlü sad
razamının bu güven verici sözleri üzeri
ne, derin bir uykuya daldı. 

Kudret ve Tutsaklığın Aıııtı 
Olan Hisar 
Ertesi gün Halil Paşa ile Gelibolu 'ya ha
reket etti ve Trakya'dan ilerleyerek o za
manlar bir Rum kasabası olan Rumeli 
Hisarı 'na geldi. 
Bu kasaba, bir zamanlar Pers lmparato
ru Darius'un ordularını karşı kıyıya ge
çirdiği Boğaz'ın en dar yeriydi. Anado
lu yakasındaki Güzelcehisar'ın (Ana
doluhisarı) tam karşısına gelen bu yer
de hemen yeni bir h isar yapılması için 
Halil Paşa'ya gereken buyruğu verdi. 
Boğaziçi 'nin Avrupa kıyısında denize 
doğru ileri çıkmış olan bu burun, kentin 
fethi için çok önemli bir adım sayılmak
taydı. Böylece Bizans'ın sarılması tamam
lanmış oluyor ve Osmanlı ların el iyle 
yapılacak olan hisarın yaratacağı korkuy-
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la boğulma noktasına geliyordu. Eskiden 
tepesi üzerinde Yunan ilahı Merkür'ün 
bir tapınağı olduğundan Hermeen Bur
nu diye anılan, sonraları Boğaz'ın dalga
larının geceleyin köpek ürümesine ben
zemesinden Cyon7 Burnu diye adlandı
rılan bu burun üzerinde I I  Mehmed'in 
kurdurduğu hisar iki imparatorluğu kar
şı karşıya getiriyordu. 
Padişah ya da mimarı, ya dinsel bir 
inanç amacıyla, ya da sanatın anlamlı bir 
oyunuyla hisarın çeşitli istihkamlarını, 
Arap harfleriyle İslam Peygamberi'nin ve 
sultanın adını gösterecek biçimde yap
mıştı. Avrupa toprakları ve Hıristiyanlı
ğın başkentinin son tepesi üzerine lsla
miyetin ve Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
damgası basılmış oluyordu. 
Hisarın surları ve kuleleri arasında, 
Peygamber'in kutsa l adında iki kez ge
çen ve Arap yazı sanatında bir kuleyi an
dıran daire biçimindeki iki "M" harfi
ni iyice temsil edebilmek için, büyük bir 
kule yapılmıştı. 
Hisarın üç ayrı kulesinin8 inşaatı, arala
rında çabukluğu ve çaba yı teşvik etmek 
amacıyla Sarıca, Zağanos ve Halil paşa
lara verilmişti. 
Asya ve Avrupa eyaJetlerinden getirilmiş 
altı bin duvarcı ve taşçı Boğaz'ın bu en 
güzel burnunda hiddet nişanesi olan hi
sarın yapılması için canla başla çalışıyor
du .  Büyük bir inançla işe sarılan on bin 

köylü öküzlerin çektiği arabalada taş, 
kum ve kireç taşıyordu. 
İmparatorluğun bütün ileri gelenleri iş
çilere örnek olmak amacıyla en zor du
varcılık veya toprak tesviyesi işlerinde 
bizzat çalışıyorlardı. Çok sonraları Paris'te 
Champs de Mars'daki Fransız lhtilali'nin 
birinci yıldönümünde bütün Fransızla
rın Özgürlük Federasyonu adına yapılan 
istihkamlara katkıda bulunmaları gibi, 
her Osmanlı, kutsal fethin ilk adımı olan 
bu hisara kendi taşını koymak istiyordu. 
I I .  Mehmed''in insanı etkileyen kor
kunç hisarı, ülkenin genişlemesinden 
sonra geride kalmış bir sınır taşı gibi ih
male uğramıştır. 
Şu anda üzeri çeşitli ağaçlada kaplıdır. Bu 
ağaçların yeşilliği, boz renkteki surların 
arasında hemen göze çarpmaktadır. Bo
ğaz'ın akıntısıyla kayıklar içinde gezin
ti yapan Osmanlılar ve Rumlar, biri 
kudretinin, öteki tutsaklığının anıtı olan 
bu hisarın önünden geçerken hayranlık
la ve biraz da korkuyla izlerler. 

Venedik Gemisi Sulara 
Gömüldü 
İstanbul'un hemen yan ında sağlam ka
yalarla inşa edilen bu tehditten fena hal
de kaygılanan Bizans imparatoru, elçile
ri aracılığıyla padişahtan çekinerek bil
gi sordu. 

7 Asya köpeği. Sürüler halinde yaşar. Av yerlerinde pusu kurarak hayvanları bekler. Hemen bütün geviş getiren hay
vanlara saldırır. Özellikle gündüzleri avlanır ve saldırırken ses çıkarmaz. 
8 Rumeli Hisarı'nın üç büyük kulesi, dünyadaki en büyük kale burçlarıdır. Bunlardan Sarıcapaşa Kulesi en yükseği (28 
m., çapı 23 .8  m.); Zağanospaşa Kulesi en kalınıdır (2 1 m.,  çapı: 26.7 m.). Sarıcapaşa Kulesi'nin üçüncü katındaki oda
ya "Fetih Odası" denir. Üçüncü kulenin adı Halilpaşa Kulesi' dir. Bu kule üzerinde kufi hatla Allah'ın adları yazılmıştır. 
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Bizans adına söz alan elçi Konstantin askerlerini ve katıdarını sürülü arazi
Dragoses'e,  I I .  Mehmed şöyle yanıt den yararlanmaları için başıboş bıraktı. 
verdi: Karşı koymaya yeltenen Rumlar he
"Niçin şikayet ediyorsunuz? Kentinize men öldürülüyordu. 
karşı bir kale inşa etmiyorum. Toprak- Konstantin buna karşılık kente eğlenme
larımın güvenliğini sağlamak anlaşmala- ye gelmiş olan birkaç saray uşağını tutuk
ra karşı gelmek değildir. Macarlar ile an- !attı . 
!aşmış olan imparatorunuzun babamın Genç tutsaklar imparatora zorla alı ko
Avrupa'ya geçişine nasıl engel olduğu- nulmalarının padişah tarafından suç 
nu unuttunuz mu? Kadırgalarınız yolu- kabul edileceğini  ve döndüklerinde 
nu kapattığı için Cenevizlilerin yardımı- idam edileceklerini  söyleyince, Kons
nı isternek zorunda kalmıştı. tantİn hallerine acıdı ve ellerine bit me-
Ben o zamanlar Edirne'deydim ve çok saj vererek bunu I I .  Mehmed'e götür
gençtim. Müslümanlar kaygı içinde melerin i  istedi .  
kıvranırken siz onların felaketini hazır- Sultana_gönderdiği mektup yazgısı gibi lıyordunuz. Babam Varna Savaşı 'ndan 

hüzünli1, soylu ve tevekkül doluydu: sonra Avrupa kıyısında bir H isar yaptır-
maya ant !çmişti. İşte ben bu andı ye- "Tarafihızdan imparatorluğun başken
rine getiriyorum. Kendi topraklarım tine ka!:§ı haksız saldırılar sürerse, Tan
üzerinde istediğim bir şeyi yaprrıamı rı bizin;; yardımcımız olacaktır. Siz çatış
kontrol etme hak ve gücüıle sahip mi- · � ma çıkardıktan sonra Osmanlılam İstan
si niz? Asya tarafında hep Osmanlılar bul 'un kapılarını kapatmak zorunda 
oturduğu için, Avrupa kıyıların ı ise sa- kaldım. Tanrı, sultana adalet ve barış il
vunamadığınız için Boğaz'ın her iki kı- ham etmedikçe yurttaşlarımız yazgıla
yısı da bana aittir. rının sağladığı güçle kendilerini savuna-

Haydi gidin efendinize söyleyin, şu caklard ır." 
anda karşınızda olan padişah bundan ön- Adaleti için bir yalvarma niteliğinde 
cekilere benzemez. Efendinizin hayal- olan bu mektuba Il. Mehmed, sanki Bo
leri bile benim gücüm ün ulaştığı yere ğaz serbestmiş gibi geçmeye çalışan bir 
varamaz. Bu seferlik huzururudan çekil- Venedik gemisine Rumeli H isarı 'ndan 
menize izin veriyorum. Ama bundan ateş açtırmakla yanıt verdi. Denize en ya
sonra ülkernde yaptığım işlerin hesabı- kın olan Halilpaşa Kulesi'nden atılan bir 
nı sormaya kalkışan olursa derilerini yüz- gülle, tayfalarıyla beraber gemiyi sulara 
dürürüm. "  gömdü.9 Firuz Ağa kornurasında beş 
O günden sonra İstanbul çevresinde yüz yeniçeriyle korunan ve güçlü bir top
bahçe, bostan tarımı yapan Rumiara kar- çu bataryasıyla takviye edilen hisara, Sul
ş ı son derece sert davranan Il.  Mehmed, tan Mehmed Boğazkesen adını verdi .  

9 1 0  Kasım 1 452'de i l k  kez Rumeli Hisarı'ndaki toplar i k i  Venedik gemisine ateş açtı. 26 Kasım'da Antonio Rizo 
gemisi batırıldı. 
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Padişah ve Sadrazaını Halil Paşa, Istan
bul'un çevresindeki ilk istihkamı böyle
ce yaptıktan sonra, kuşatma için gerek
li iki yüz bin askerle araçları, silahları, 
cephaneyi gizliden gizliye taparlamaya 
başladı. 

••Babil'in Surlarını Bile 
Çökertehilirim! " 
Üstünterin arasında, her zaman olduğu 
gibi kaçakların varlığı da, Il .  Mehmed'e 
Almanya ve ltalya'nın savaş sanatını ta
şıyordu. Konstantin' in hizmetinde çalı
şan Macar top döküm ustası Urban, 
kendisine verilen ücreti az bularak Istan
bul'dan kaçmıştı. 
Oysa Sultan Il. Mehmed, İstanbul'un be
deli için hiçbir şeyi pahalı bulmuyordu. 
Kaçak döküm ustasını altına boğuldu. Pa
dişah, huzuruna çıkan Urban'a sordu: 
"Istanbul'un surlarını sarsacak kadar 
güçlü bir top dökebitir misin?" 
Macar usta şöyle cevap verdi: 
"Öyle bir tane dökerim ki, Babil'in sur
larını bile çökertebilir." 
Nitekim Urban, gülleri otuz altı santim 
çapında ve her biri altı bin kilo gelen 
bronz bir top döktü. 
Insan eliyle yaratılan bu yıldırım gücün
deki topu hareket ettirebilmek için yüz 
öküz ve yedi yüz insan gerekiyordu .  E
dirne Sarayı önündeki düzlüğe çekildik
ten sonra, kent halkı, hamile kadınların 
bebeklerini düşürmemeleri için önceden 
uyarıldı ve top denendi. 
Namludan çıkan duman bütün Edirne'yi 
kapladı, gürültüsü büyük oldu. Gülle bü-
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tün Edirne Ovası'nı aştıktan sonra kar
şı dağın eteklerine bir kulaç derinliğin
de gömüldü. Deneme padişahı memnun 
bıraktı. 
Beş yüz çift öküz ve üç bin topçu aske
ri bu topu Edirne'den Marmara kıyıla
rına taşımakla görevlendirildi. 
Rumeli'den ve Anadolu 'dan gelen iki 
yüz bin asker, kısa zamanda Gelibo
lu 'dan Istanbul'a kadar olan bölgede pa
şalarının ve beylerinin kamutasında bir
leştiler. Sultan, Halil Paşa ve komutaQ
Iarı bu mucizevi ordunun başında gözük
mekte gecikmedi. 
Avrupa ve Asya toprakları bunca adamın 
ve hayvanın yiyeceğini sağlayacak ola
nakları bol bol veriyordu. Halil Paşa'nın 
ileri görüştülüğü sayesinde altı ayda in
şa edilen ve İtalya, Yunanistan, Sinop'ta 
gemicilik yapmış kaçakların yönettiği 
yüz ell i  kadırga Marmara Denizi'ne 
açıldı. 
Sayı ve deneyim üstünlüğüne dayanarak 
bu filoyla savaşacak güçte olan Bizans do
nanması, Istanbul Limanı'nı savunmak 
amacıyla, Ayasofya burnundan Topha
ne'ye kadar çekilmiş bir zincir arkasın
da, Haliç' te demirlemişti. 
Rumların imdadına koşmak için hazır
lanan az sayıda Hıristiyan gemileri Mar
mara'da Osmanlı fi losuyla boy ölçüşe
bilecek bir güce erişmek için birleşiyor
lard ı. 
Başkentlerinde alçalmış ve her sonuca 
boyun eğmiş olan Rumlar ancak hurafe
lerle ilgili sorunlarda canlanıyordu. Yurt 
duygusu, yalnız Konstantin'in yüreğin
de yaşıyor gibiydi. Insan yüreğinin mu-
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cizesi olan kahramanlık yerine, tanrısal 
mucizelerden medet umuyorlardı. Dün
ya yüzünde hiçbir başkent İstanbul ka
dar büyük orduların istilasına direnecek 
özelliklere sahip değildir. Zaten doğanın 
bir kale durumuna getirdiği bu kent, bin 
yıldan beri hüküm süren imparatorlar ile 
mühendislerin buluşları birleşerek daha 
da güçlü birdüzeye ulaştırmıştı. 
Önceleri Bizans, daha sonra Konstan
tin 'in kenti, Müslümanlar için İstanbul, 
Osmanlılar için Ümm-i Dünya 10 ya da 
Dünyanın Anası diye çeşitli adlar almış, 
ancak öneminden hiçbir şey yitirm:emiş
tir. Yazgının parmağıyla yeryüzüne bir 
imparatorluk için değil dünyanın yarısı 
için bir başkent olarak kazılmıştır. İstan
bul siyasal bakımdan, parlak bir gök al
tında Avrupa ile Asya'yı ve dört denizi 
birleştirirken, askeri bakımdan da saldı
rı için güçlendirilmiş bir karargah, savun
ma için erişilmez bir ada olmuştur. İn
san bir göz atışta İstanbul'un gücünü ve 
büyüklüğünü anlar. 

İstanbul'un Genel 
Görünümü 
Deniz üzerinde seyahat eden her yolcu, 
Asya 'yı iki kolu arasına alıp kucaklamak 
istercesine uzanan Avrupa'nın iki çıkın-

tısı arasında uzanıp giden Marmara De
nizi 'nin yattığını görür. Çanakkale Bo
ğazı sayesinde istenildiği zaman açılıp ka
patılabilen geniş körfezin bir ucundan 
bakıldığında, bir zamanlar Bizans'ın ta
hıl arnbarı olan Trakya'nın kıvrımlı sa
hilleri izlenebilir. 
Denize kavuşmadan hemen önce yavaş
ça yükselmeye başlayan Trakya Ovası, 
bugün artık üzerine kurulan binaların 
gözlerden sildiği yedi tepe 1 1  ile biter. 
Marmara Denizi kıyıs ından Haliç.kıyı
sına kadar, bu tepelerin üstlerinde ve 
eteklerinde İstanbul kenti uzanır. Dal
gaların ayaklarını dövdüğü surlar, evler, 
camiierin kubbeleri, minarderin alem
leri, servi ağaçlarının hüzünlü görünüm
leri boydan boya uzanır. 
Yedikule Zindanları, şimdi sarayın bah
çesi olan Akropolis, 12 Ayasofya' nın ku b
besi, sekiz yüz manastırıo teraslan ve çan 
kuleleri, imparatorların tercih ettikleri 
Blakernes Sarayı 'nın yaldızlı kiremitle
ri, vahşi hayvan dövüşlerinin: yapıldığı an
fiteatr Sinegiyon'un anıtsal kemerleri, 
Marmara Denizi üzerinde Aya The
odosia ve Julianus kapılarının dalgakıran
ları, kapısının üzerinde mermerden 
oyulmuş aslan ve boğa i le adının yazıl
dığı Bucolion Sarayı'nın mermer duvar
ları, nihayet sarayların, tapınakların, ev-

10 Aynı zamanda Mısır ve Kahire için kullanılan bir deyimdir. Ümm, Arapçada ana, anne anlamına gelir. 
1 1  1- Bugün üzerinde Topkapı Sarayı ve Ayasofya' nın bulunduğu Akropolis. 2- Forum Konstantin (bugünkü Çember
litaş). 3- Forum Theodosia, Nymphaeum Maximum (bugünkü Bayezid Meydanı ve istanbul Üniversitesi'nin bulundu
ğu yer). 4- Ayiyon Apostolan (bugünkü Fatih Camisi ve Fatih semti). 5-Üzerinde Aspar Samıcı'nın bulunduğu bugünkü 
Sultanselim. 6- istanbul'un en yüksek tepesi olan Harisios (Edimekapı). 7- Lykos Vadisi'nin (Bayrampaşa Deresi' nin) 
sağ tarafında Ayios Mokios Samıcı'nın bulunduğu bugünkü Çukurbostan .  
1 2  (Akropol) Esk i  Yunan sitelerinde yüksek bir �erde inşa edilen ve içinde bir saray ile tapınaklar bulunan müstah
kem mevki. Bizans dönemindeki akropolis, bugün Topkapı Sarayı'nın, bahçesinin ve Ayasofya Kilisesi'nin bulunduğu 
alanda yer alıyordu. 
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!erin ve genel yerlerin arasında göğe doğ
ru uzanan dikili taşlar ve öteki heykel
ler, o günler Marmara'dan geçen gemi
lerde bulunanların gözleri önüne gör
kemli bir manzara sergiliyordu. 

Altın Boynuz 
Surların dibini izleyip denizden giderek, 
yedi  büyük kapıyı, iki yapay limanı 
aşınca, Akropolis'in ya da şimdiki yeni 
sarayın yer aldığı Aya Demetrios Bur
nu 'na13 ulaşılır. 
Bu noktada Avrupa ile Asya'nın kayna
şarak gemilere yol vermediği sanılır. 
Oysa birkaç kürekten sonra hayal dağı
lır. Asya ile Avrupa birbirlerinden ayrıl
maya başlar. 
B irden sanki üç ırmağın bir araya gelme
siyle bir kanal açılarak Avrupa bumunu 
çevirir. Topkapı Sarayı'nın koyu renk
li ağaçlarıyla dolu bahçesi, A,ya Demet
rios Burnu'na doğru tatlı bir eğimle 
iner. Yine orada Konstantın'in Akropo
lisi 'nin çınarlar arasındaki burçları ve ku
leleri yükselir. 
Burnu dönüp biraz içeri girince sağ ta
rafta sanki evlerle dolu iki burun arası
na sıkışmış bir ırmak gibi Trakya Boğa
zı, gölgeli ormanlarının kayaklıkları ara
sında Karaden iz'e yılan gibi kıvrılarak 
uzaklaşırken görünür. 
Sol tarafta ise bir yanda eski İstan
bul'un rıhtımları ile Tophane, Pera 14 ve 
Galata 'ya doğru devam eden kentin 

13 Sarayburnu. 

arasında gen iş, derin bir liman görülür. 
Gözün alabildiğine uzanan bir körfezin 
dibine Trakya tepelerinden doğan kü
çük Kağıthane Deresi içdenize 1 5  akar. 
İşte bu içdeniz öküz boyunuzu gibi 
kıvrık, ya da yabancı gemilerin Bizans'a 
zenginliklerini döktüğü yer olduğundan, 
bereket anlamında "Altın Boynuz" adı
nı almıştır. 
II. Mehmed'in İstanbul 'u kuşattığı yıl
larda imparatorluk kenti, Kağıthane de
resi 'ne varmadan, şimdi olduğu gibi 
Galata, Pera, Tophane ve Boğaziçi 'ne 
doğru uzanıyordu. Gerçek İstanbul ise 
yedi tepenin meydana getirdiği yarıma
da üzerinde, bir yanda Haliç, öte yanda 
Marmara Denizi 'nin dalgalarıyla çevri
liydi. 
Altın Boynuz'da Kağıthane Deresi yata
ğından başlayan ve Marmara kıyısında 
Yedikule Şatosu 'na kadar u laşan surlar, 
Trakya tarafında sürekli olarak iki deni
zin suyuyla dolu derin bir çukur ve çift 
surlu, üzeri kare biçiminde kulelerle ka
lın bir duvar, kenti tamamen dışarıya ka
patıyordu.  
Doğa İstanbul'u bir  yarımada, deniz bir 
liman; politika bir ada ve tepeler de bir 
kale yapmıştı. Sanki günün birinde dü
şüşünü tasadamış gibi, Rum İmparator
luğu bütün anıtlarını, sanat yapıtlarını ve 
zenginliklerini  Avrupa kıtasının bir 
ucunda toplamıştı. Barbar kavimlerden 
saklamak istediği bu değerleri, sanki fa
tih milletiere sunuyordu. 

1 4  Osmanlı imparatorluğu zamanında Beyoğlu'na verilen ad. Beyoğlu kesimi, istanbul'un ik i  iskan bölgesinin karşı 
tarafına {Haliç'in kuzeyine) geldiği için Yunanca "öte, ötesi" anlamına "Pera" adı verilmişti. 
1 5  Haliç'ten söz ediliyor. 
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Korkuyla Umut Yan 
Yanaydı 
Trakya tarafında, yaklaşık otuz sekiz 
metre kalınlığında sürüp giden ve sık sık 
kulelerle, burçlarla çevrili kalın sur, 16 ova 
üzerinde balıçelere geniş kemerler ve as
ma köprülerle açılıyordu. Avrupa toprak
larındaki büyük eyaJetlerden gelen as
keri ve ticaret yolları, başkente bu kapı
larda bağlanıyorôu. 
Bulgar Kapısı, Edirne Kapısı altından 
geçen kalabalıktan dolayı Poliandria Ka
pısı, Osmanlıların şimdi Topkapı dedik
leri en süslü, en güzel kapı, Aya Romanos 
Kapısı; altından orduların geçtiği ve bronz 
kabartmaların zafer takı haline getirdik
leri Altın Kapısı. İşte bu kemeraltından, 
Gotları yenen Narses, Persleri perişan 
eden Heraklius, Araplarla dövüşen İoan
nes Tsimiskes ve Nikofor Fokas, nihayet 
Bulgaristan fatihi II. Bazi! geçmiştir. 
Ancak bu kapı son zaferden sonra, sanki 
zafer bir daha imparatorluğa gözükmeye
cekmiş gibi örülmüştü. Halk arasında do
laşan bir söylemiye göre Hıristiyan Latin
ler İstanbul'a bu kapıdan gireceklerdi. Kö
tü üne s�hip bu kapı Osmanltiara da ay
nı dehşeti vermiş olacak ki, o zamandan 
beri daima örülü olarak kalmıştır. 
İstanbullu Rumların sürekli etkisi altın
da kaldıkları manastırların boş ve anlam
sız hayallerinden türeyen çeşitli söylen
tiler bazen halka umut veriyor, bazen 
korkuya düşürüyordu. 

Rumların bir bölümü, Osmanlıların Bo
ğa Alanı'na kadar kente gireceklerini, an
cak o sırada cesaretleri artan Bizans hal
kının Osmanlıları püskürteceklerini ve 
başkentleriyle birlikte imparatorlukları
nı kurtaracaklarını söylüyordu. 
Bazıları da; Ayayorgi Manasrın 'nda im
paratorların adlarını taşıyan taşiara rastla
nıldığını, fakat Konstantin' in adından 
sonra taşın kırk olduğunu, bunun da im
paratorluğun sonu demek olduğunu an
latıyorlardı. 
B ir başka topluluk ise, Varna Savaşı 
arifesinde Macar kahramanı Hunyad'ı  
gören bir ihtiyacın güya Macar komuta
na, "Ortodoks Rumlar Osmanlılar tara
fından yok edilmedikçe, Hıristiyanlara 
zafer yok!"  d iye bağırmıştı. 

Hazreti Muhammed 'in 
Müjdesi 
Uğursuz söylentiler Rumların kadın
lanmış ruhlarını baskı altında tutarken, 
sadece Kuranıkerim'in dediklerine ina
nan ve padişahın başlarında olmasıyla gu
rurlanan Osmanlı askerleri, kalplerinde 
daima zafer inancını yaşatıyorlardı. 
Hz. Muhammed bir hadisinde şunu 
söyler: 
"İki yanı denize, bir yanı karaya bakan 
bir kent bilir misiniz? O kent savaş 
araçlarının gücüyle değil, lailaheillallah 
ve Allahuekber sözleriyle düşecektir. Bu 
fethi yapacak komutan en büyük komu-

16 istanbul surlarının yüksekliği mazgallarda on yedi. mazgalsız yerlerde on beş metreydi. Kalınlığı üst noktada dört, 
doğal olarak tabanda daha fazlaydı. Surların önündeki hendekler on sekiz buçuk metreden fazlaydı. Surların önün
deki hendekler, beş metre genişliğinde ve dokuz metre derinliğinde bulunuyordu. Surlar kat kattı. Otuz adet kurşun
la kaplı kulesi vardı. (Hammer, 1 1 .  cilt, sayfa 376.) 
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tan ve onun ordusu en büyük ordu ola
caktır !" 
Bu  ulu söze ve Marmara kıyı-1 
sından Karadeniz'e kadar 
bütün Trakya Ovası 'nı  
kaplayan çadı rların sa
yısına güvenen Os
manlı ordusu kendi
sine vaat edilen bu 
kenti almaya hazırla
n ıyordu. 
Ancak mevkiin öne
mi, hendekierin de
rinliği, surların kalın
l ığı, kuleterin yüksek
liği kentin alınamaz di
ye bilinen ünü ve hatta o 
güne kadar başarısızlığa uğ
rayan kuşatmalar, I I .  Mehmed'i 
ve komutanlarını kaygılandırıyordu. 
Kuruluşundan beri İstanbul yirmi dokuz 

kez surları önünde düşman ordusu gör
müştü. Makedonyalı Philippas'un komu
tanları Pausanias, Alkibiades ve Leon; 
Roma imparatorları Severus, Maksimus 
ve Konstantin; Pers Imparatoru Chosro
es; Avar Kral ı Baian; Slav Imparatoru 
Crume; Rus Prensi Ascold; halifelere ol
duğu kadar Rumiara karşı da düzenlenen 
Haçlı Seferleri'nin komutanı Enrico 
Dandolo17 iç savaşlar sırasında Mikha
el Palaiologos ve Komnenos; nihayet Yıl
dırım Bayezid ve II. Murad surların al-

tında kuvvetlerini denemişlerdi. Yirmi 
dokuz kuşatmadan İstanbul, yirmi birin-

de zafer kazanmıştı. 
Batılı Hıristiyanlann yardımı, 

Bizans'a iki deniz üzerinden 
de ulaşabilirdr. Böyle bir 
olasılığı aklından çıkarma
yan Sultan Mehmed Han, 
gözlerini bir an olsun de
nizden ayırmıyor, Ça
nakkale Boğazı'nı aşıp 
lstanbul'a Hıristiyanlı
ğın askerlerini ve silahla
rını getirebilecek olan do

nanmaları gözlüyordu. 
Bu kaygı ile Gelibolu'da 

duran donanmasını yeni inşa 
ettirdiği Hisar'ın topları altında 

bekletmeyi uygun görüyordu. Kara
deniz' den getirttiği kereste ve diğer 
donanımla donanmasını beş yüz küçük 
kadırgaya kadar çıkarmış ve Boğaz'ın ka
yalıklarla muhafaza edildiği doğal bir li
manında pusuya yatırmıştı. 
Bugün ticaret eşyası yükleyip, boşaltan 
kayıkları bile ancak alabilen Beşiktaş ve 
Baltalimanı, o zamanlar gemilerin inşa 
edildiği iki büyük tersane durumuna gel
mişti. 
Osmanlıların denizdeki deneyimlerine 
ve bilgilerine pek güvenemeyen I I .  

Fatih Sultan Mchmed 

1 7  (Venedik 1 1 07- istanbul 1 205): Söylentiye göre Bizans imparatoru Manuel Komnenos tarafından tutuklanmıştır. 
Venediklilerin iadesini istemekle görevlendirildi ( 1 1 1 7) ,  fakat imparatorun emriyle gözlerine mil çekilerek kısmen kör 
edildi. Bu yüzden Bizanslllara karşı sönmez bir kin besledi. 1 1 92'de "duka" seçildi. Haçlılara yardım etti. Daha sonra 
IV. Haçlı Seteri'ni kasten amacından saptırdı ve önce Mısır'a karşı yapılması tasarlanan bu seferi istanbul'a yöneltti. 
Haçlıların istanbul' u almaları üzerine de Latin imparatorluğunun kurulmasına önayak oldu. Bunun sonucunda Mar
mara kıyısından Edirne'ye kadar uzanan arazi şeridini, Yunan adalarını, Euboia'yı Venedik topraklarına kattı. 
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Mehmed, gemilerini Marmara'nın engin 
sularında Hıristiyan gemilerinin rahat 
manevraları arasında sonu belirsiz bir se
rüvene atamazdı. 
Yalnız Hıristiyan gemilerin Haliç'e gir
melerine engel olmak ve Üsküdar kıyı
larından Sarayburnu'na kadar yüzen bir 
duvar meydana getirmek istiyordu.  

Aşağılık Devletin Son 
İhtirası: Dincilik 
Fakat sultanın o ana kadar kaygıları 
yersizdi. Dini, silah larının onuru olarak 
kabul ettiği birkaç serüvenci Hıristiyan 
komutanın dışında öteki bütün Hıristi
yan güçler, Osmanlıların kılıçlarıyla suç
ların cezasını ödeyecek diye düşündük
leri Rum Ortodoksiuğunun yakın gele
cekteki düşüşü için sevin iyorlardı. 
Bu arada Hunyad tarafından II. Meh
med'e yaşlı ve deneyimli bir elçi gönde
rilmiş, Osmanlılar ile Macarlar arasında 
barış önerilmişti. 
Bu elçi sultanın çadırında, Rumların 
yazgısıyla h iç ilgilenmeden pazarlık ya
pıyordu. Padişahın savaş toplantılarına 
katılıyor, kentin savunmasındaki zayıf 
noktaların incelenmesinde ve Edirne 
Topu'nun nereye, nasıl yerleştirilirse da
ha etkili olacağına ilişkin görüşler ileri sü
rerek, fethe yardımcı oluyordu .  Her 
şey, hatta eski silah arkadaşları bile 
Konstantin'e ihanet ediyordu. Tarih, 
"Toptan bir Macar döktü ve onları kul
lanmasını Türklere yine bir Macar gös
terdi" diye yazmıştır. 
Üç yüz bin nüfusu olan kent, imparatora 
çok az sayıda gerçek asker verebiliyordu. 

Ayinleri yöneten başpapaz Francaise o 
sıralarda talihsiz imparatorunun sara
yında sicilieri tutarken, silah altında 
beş bin Rum ile Cenevizli soylu Justini
ani'nin kenti savunmak için getirdiği beş 
altı bin yabancı askere güvendiğini ya
zıyordu. Bunlara, lmparator Konstan
tin'in eski toprakları Mora ve Epir'den 
getirttiği bir avuç ls partalı ile Arnavut da 
eklenebilir. 
lmparatorların adi saray erkanı, soylula
rın gevşekliği, kilisenin kadınsı davranış
ları, yurda hiç ilgilenmeyen birbirine düş
man partilerin çekişmeli, halkın iliğini 
emen sayısız rahip ve rahibeler; Rumla
rın ruhunu sadece dinsel sorunlarla meş
gul olmaya alıştıran manastır zihniyeti; 
bu manastırlardan çıkan ve halka yayı
larak, kentin kurtulmasının imparatorun 
çabasından çok Kutsal Bakire'nin görün
mesine bağlıyan inanışlar Konstantin'in 
gücünü ve şansını önemli ölçüde azaltı
yordu. 
Konstantin kendi çıkarı için mücadele et
meyen bir milletin hesabına savaşmaya 
karar vermişti. Hatta bazı rahipler halka 
açıkça Latinterin dostluğundan ve papa
nın kardinall erinden çok Osmanlıların e
gemenliğin i  ve Müslümanların sarığını 
tercih ettiklerini söylüyorlardı. 
İki kilisenin birleşmesine taraftar olanla
rın dinsel işleri papazları tarafından görü
şülmüyordu. Kardinal lsidore ile beraber 
ayin düzenleyen rahiplere kimse günah 
çıkarmıyordu. Bazı Hıristiyanları Müslü
manlara karşı korumaya gelmiş Latinler 
için, Rahip Gennadius, uydurma kehanet
ler ve alay dolu sözlerle, halk arasında düş
manlık duygusunu yayıyordu. 
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Rahibeler manastırlarından Osmanlı ka
dınlarının kıyafetine bürünerek çıkı
yorlar, böylece İslam Peygamberi'nin di
nini, Roma Katalik inanışlarından daha 
iyi bulduklarını anlatmak istiyorlardı. 
Bu aşağılık devletin ilk ve son ihtirası 
olan dincilik, böylece yurtsevedikte il
gili bütün birlik ihtiyacını ortadan kal
dırıyordu. İstanbul manastıdan için,  
Konstantin mi lletinin kurtarıcısı değil, 
Katoliklerin alçak bir müttefıkiydi. 
Kilise İstanbul'u öldürmüştü. 

Urhanın DevTopu Sürekli 
Atı§lara Dayanarnadı 
Kentin kuşatılması, Rum Paskalyası 
olan 6 Nisan'da dört yüz bin18 Osmanlı 
askerinin bir araya gelmesiyle tamamlan
dı. Sultan Mehmed Han orağını Yediku
le ile Kağıthane Deresi arasında bir ye
re kurdurdu. 
Hunyad'ın adamının da görüşlerine uya
rak Edirne topu i le diğer toplar Aya Ro
manos Kapısı karşısındaki bir tepeye yer
leştirildi .  Daha düşük kalibrede toplar
dan oluşan on sekiz batarya, bütün sur 
boyunca düzenli aralıklarla dizildi. 
7 Nisan günü şafakla beraber bütün bu 
volkan ağızlarından ateş püskürmeye 
başladı. 
Surlardan açılan ateşle Osmanlı ordusu, 
sudara yaklaşmak olanağını bu lamadı. 

Denizden esen rüzgarın topların duma
nını kentin üzerine atması yüzünden, 
Osmanlı ordugahında ne kadar çadırın 
isabet aldığı ya da Bizans'ın ne kadar bur
cunun tahrip edildiği kestirilemedi. 
Ordusu için bir gedik açmak amacıyla 
sabırsızianan II. Mehmed ertesi gün 
surlardaki küçük delikleri görünce ya
nına Hunyad' ın adamını alarak topla
rının neden güçsüz kaldığını araştırmak 
istedi .  
Macar kendisine aynı yere atılan gülle
terin kalenin o duvarını yıkamayacağını: 
oysa surları yerle bir etmek için geniş bir 
daire halinde ateş edilmesini, bu iş bit
tikten sonra daha iri kalibreli bir gülle ile 
bu dairenin ortasına vurulmasını, böyle
likle zayıflamış olan duvarın olduğu gi
bi çökeceğini  anlattı. 
Ertesi gün topçular bu şekilde buyruk al
dılar. Aya Romanos Kapısı'nın sudarına 
ateş edilerek bir daire şeklinde ufak ge
dikler açıldıktan sonra, Urban'ın topu.iki 
yüz elli kilo barutla dolduruldu. 
B ir kraterden fırlayan iri bir kaya parça
sını andıran gülle surların altındaki top
rağı bile sarstı. 
O yerdeki sur, üzerindeki kuleler ve 
burçlada beraber çöktü. Fakat daha ön
ceden hazırlıklı olan Konstantin, cesur 
yardımcısı Justiniani ile birlikte hazırla
dığı taş ve toprak dolu fıçıları ikinci sur
dan açılan gediğe. boşaltmaya başladı. 

1 8  "Türk ordusu yüz bin kişi id i ."  (Yılmaz Öztuna- Türk Tarihi. 3. cilt, 1 96. sayfa, 1 964) Öztuna Osmanlı ordusunun 
sayısı hakkında kesin rakam belirtirken, i smail Hami Danişmend izah/ı Osmanlt Tarihi Kronolojisi adlı yapıtında şu bil
gileri vermektedir: "Bizans ve Gasp Garp menbalarında 1 40 binden 400 bin rakamlarına tesadüf edilir. Osmanlı mem
baları bu hususta vazıh değildir. Yalnız bazıları da 30 bin ve 70 bin gibi ecnebi rivayetleriyle telif edilemeyecek 
rakamlara tesadüf edilir. Son devir müelliflerinde ise 80 binden 200 bine kadar değişen rakamlar vardır. Yeni Avru
pa müelliflerinde de umumiyetle 1 50-1 65 bin rakamlarına tesadüf edilir." 
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Il .  Mehmed'in Gözü 
Topların Açtığı Gediklerde 
On gün boyunca askerlerini tepelerih ar
dında muhafaza eden I I .  Mehmed; top
larının açtığı gedikleri gözlüyor ve her ge
çen gün Urban'ın topunun B izans'ın 
burçlarını, surlarını, kapılarını yıprattı'ğı
na tanık oluyordu. 
Patlayan topu soğutmak için iki saat sü
reyle fıçılar dolusu yağ kullanılıyordu. 
Bütün bir gün boyunca sekiz atış yapa
biliyordu. Fakat her atış, surları depre
me uğramış gibi darmadağın ediyordu. 
Urban'ın topu, onuncu günün sonunda 
durmadan çalışması nedeniyle dayana
madı ve parçalandı. Yapımcısı Urban to
pun yanında olduğundan birlikte hava
ya uçtu, cesedinin parçaları kentin üze
rinden geçerek Hipodrom'a19 ve Haliç'e 
kadar yayıldı. Sultan Mehmed 'in karşı
sında şimdi en azından kabaca onarılına
ya çalışılmış yirmi gedik vardı. 
Lağım işinde eskiden beri deneyimli 
olan Sivaslı ve Tokatlı askerlere buyruk 
verilerek, bu zayıflatılmış duvarların altı
na lağımlar açmaları istendi. Açılan geçit
ler tahta dayanaktarla tutturuluyor, sonra 

çıkarılan bir ateş tahtaları yakınca geçit, 
üzerindeki duvarla birlikte yıkılıyordu. Ay
rıca tekerlekli, mazgallı, çengelleri olan ve 
meşe ağacından yapılmış seyyar kuleler 
kullanılıyordu. Çukurların üzerinden aşa
bilen bu kuleler sürekli ıslak tutulan kö
seleyle kaplı olduğundan, düşmanın Rum 
ateşine karşı da dayanabiliyordu. 

Osmanlılar Deniz 
Sava§ ında Başarılı O lamadı 
Marmara Denizi'nde Rodos, Venedik ve 
Ceneviz gemilerinden oluşan küçük 
bir Hıristiyan donanmasının görünme
si saldırı hazırlıklarını aksattı. 
Avrupa'nın sahte ilgisini gösteren on dört 
gemiden kurulu donanma, Osmanlı ka
rargahında kaygıya, Konstantin'in kalbin
de ise umuda neden oldu. 
Haliç 'te bir uçtan  bir uca çekilmiş zin
cirin arkasında yatan B izans donanma
sı Hıristiyan donanmasını karşılamaya çı
kamıyordu.  Çünkü pek yakında duran 
Osmanlı kadırgaları, zincir açılar açılmaz 
Haliç'e girebilird i .  
Padişah Donanma Komutanı Baltaoğ
lu'na hemen emir vererek yüz elli gemiy-

1 9  Bizans döneminde Hipodrom sarayın batısındaydı. Kuzeydoğudan güneybatıya uzanan bu alan üç yüz yetmiş beş 
metre uzunluğunda ve seksen beş doksan beş metre genişliğindeydi. Bugün meydanın iki tarafını çevreleyen cadde
lerin ve kısmen de bahçelerin altında üç yüz metre uzunluğunda pist denilen kısım vardı. Bu pistlerin arasında ise iki 
yüz metre uzunlukta ve beş metre genişlikte, üzerinde alanı süsleyen anıtların bulunduğu "Spina" bölümü yer alıyor
du. Spina'nın kuzey ve güney uçlarında spor grupları olan ve hipodromun faaliyetlerini düzenleyen Mavi ve Yeşille
re ait yerler vardı. Yanlarındaki anfiler, doğuda bugün Sultanahmet Camisi'nin iç kapısının önündeki merdivenlerin 
bulunduğu yere, batıda ise bugünkü Tapu Dairesi'nin içlerine kadar uzanıyordu. Bugün Marmara Üniversitesi Rektör
lüğü ile Sanat Enstitüsü'nün bulunduğu yer de, anfinin dairevı bölümünü meydana getiriyordu. Sultanahmet Cami
si'nin bulunduğu yerde Bizans imparatorlarına ait bir saray vardı, buna "Daphne Sarayı" adı verilmekteydi. Saray, 
imparator locasına bugün 1 .  Ahmed Türbesi ve Arşiv binasının bulunduğu yerdeki güneye doğru inen bir koridor ve 
merdivenle bağlanmıştı. Bizans imparatorları gösterileri bu locadan izlerlerdi. Osmanlılar hipodromun bulunduğu ye
re "Atmeydanı" adını vermişlerdi. 
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le Hıristiyanların içeri girmesini önleme
sini istedi. Osmanlı donanmasının küçük 
kadırgalarından yüz elli tanesi Saraybur
nu'ndan Üsküdar'a kadar olan aralıkta sı
ralanarak Hıristiyanların on dört büyük 
kadırgasına karşı koymaya hazırlandı. 
Tahtadan, kürekten ve yelkenden olu
şan perde, deniz kurtlarını bir an olsun 
duraksatmadı. Yelkenlerini açarak Os
manlıların yüzen perdesine doğru kara 
bulut gibi daldılar. Güneş henüz doğu
yordu ve gökyüzü tamamen parlak, rüz
gar hafıfti. Sabah akıntısının etkisiyle Ha
liç'e doğru akan Marmara'nın suları Ye
dikule ve Akropol kıyılarına çarpıyordu. 
İstanbul 'un imparatoru, askerleri, halkı 
hep beraber Marmara Denizi 'ne bakan 
terasiara doluşmuşlardı. 
Sanki bir tiyatro izler gibi gemilerin 
karşılıklı manevralarını gözlüyi>r ve dur
madan H ıristiyan gemilere işaretler ve
riyor, sevgi gösterileri yapıyorlardı. Sul
tan Il .  Mehmed bile Galata tepelerini 
atıyla dolanıp kıyıya ulaşmış, Tophane 
rıhtımında, Osmanlı zaferini izlemek 
için sabırsızlanıyordu. 
Ancak deniz savaşı, sayıca üstün otanın 
aleyhine gelişiyordu.  Çünkü Hıristi
yanlara ait kadırgaların bordaları bütün 
Osmanlı kadırgalarından yüksekti. 
Osmanlı ların alçak ve düz kadırgaları 
üzerine birden Hıristiyanların kadıega
sından gülle, taş ve Rum ateşi yağmaya 
başladı. Çok büyük olan Venedik kadır
galarının gövdesi altında, Osmanlı gemi
leri yumurta gibi eziliyordu. 
Sonunda Osmanlıların at kullanmakta 
olduğu gibi, Hıristiyan gemicilerin de ge
mi dümeni ve yelken kullanmaktaki üs-
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tünlükleri, bir süre sonra Sultan I I .  
Mehmed'in yüz elli gemisini ateş' ve kar
gaşa içinde bıraktı. Osmanlı kadıegaları 
Asya ve Avrupa kıyılarına vururken, 
yanmakta olan Osmanlı denizcileri, can 
ha viiyle bir an önce karaya çıkmaya ça
lışıyordu. 
Gözleri ve kalbiyle savaşı izleyen ve ça
resizlik içinde kıvranan padişah birden 
gemileriyle kendisini ayıran suyu unut
tu . Kendisini tutmaya da, bırakmaya da 
cesaret edemeyen komutanla birlikte atı
nı denize sürdü. 
Kıyıya yakın olan bir Venedik gemisine 
kılıçını salladı. Padişahın görünüşü, hay
kırışiarı ve hareketi bir an için kadıega
larını yeniden topladı. Ancak, ikinci bir 
yarma hareketi Osmanlı gemilerini tek
rar dağıttı. 
Bu arada Rumlar Haliç'i kapatan zinci
ri gevşettiler. Hıristiyan gemileri halkın 
çılgınca zafer gösterileri arasında Haliç'e 
girdi ve zincir üzerlerine kapandı, 
Bu duruma çok kızan Sultan II. Meh
med, deniz kuvvetlerinin deneyimsizli
ğine lanet ederek otağına dön d� Balta
oğlu Süleyman Bey hemen görevinden 
alındı. Yerine Çalı Beyoğlu Hamza Pa
şa atandı. 

Kadırgalarını Karada 
Yüzdürdü 
Kuşatmanın başanya ulaşması için, İstan
bul'un karadan ve denizden istilasının 
şart olduğunu anlayan II .  Mehmed her 
yandan sald ırmaya karar verdi .  
Ordusunda bulunan binlerce oduncu ve 
istihkamcıyı çalıştırarak, Rumların Haliç'i 
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zincirle kapadıkları kara çıkımısının üze
rinde bulunan tepe! eri, gemilerini aşırtmak 
için uygun bir duruma getirtti. 
Sığır yağıyla kayganlaştırılan tahta yol
lar üzerinde, rüzgarın da uygun bir yön
den esrnesi ile kalın ve sağlam iplerle II.  
Mehmed 'in kadırgaları, Rum donan
masıyla aynı  sularda buluştu. 
Bu arada sürekli ateş açan Osmanlı top
çusu Hıristiyan donanmasının demir 
almasına engel olmuştu. Toplar ve yir
mi bin okçuyla iki' yüz Osmanlı kadırga
sı Rum, Ceneviz, Venedik, Rodos kadır
galarından oluşan kırk Hıristiyan gemi
sinin karşısına aynı liman içinde dikildi. 20 

Hıristiyan donanmasına yapılan bu teh
di tten de memnun olmayan Sultan 
Mehmed, ertesi gün yüz bin askeri se
ferber ederek Hal iç sularının vurduğu İs
tanbul sudarına doğru bir yol açmak ama
cıyla, iki kıyı arasında geniş bir köprü 
kordurtmaya başladı. Köprü deniz üze
rinde ilerledikçe topçu bataryaları da onu 
izliyordu. 
Böylece bir süre sonra surlar rahatça 
bombardıman edilmeye başlandı. Köp
rünün genişliği piyadelere büyük bir ha
reket serbestliği sağlıyor, limanı kontrol 
eden kulele re ve borçlara- rahatça toplu 
saldırılarda bulunuyorlardı. 
İstanbul için Konstantin ile beraber çar
pışan cesur Justiniani, Haliç'e demirle-

yen Osmanlı donanmasını yakmaya kal
kıştı. Ancak Justiniani başarılı olamadı. 
Kentlerini kurtarmak isteyen Galatalı 
Cenevizliler, tarafsızlıklarını ilan ederek 
Bizans'a ve Osmanlı Devleti'ne aynı an
da yardım etmeye başlamıştı. 
Donanınaya yaklaşan Justiniani, Cene
vizlilerin uyardığı Osmanlıları silahbaşı 
yapmış kendisini beklerken buldu. 
II. Mehmed 'in havan toplarının gül le
leri birden Justiniani'nin kadırgalarının 
üzerine düşmeye başladı . Yüz ell i  ok
kalık bir gülle komutanın bind iği gemi
ye isabet ed ince onu batırd ı .  Bu serü
venciyle dövüşmeye ge lmiş İ talya 'nın 
en seçme gençlerinden iki yüz asker ge
miyle birlikte Haliç ' in dibini boyladı .  
Üzerindeki ağır zırhlara rağmen kurtu
lan Justiniani, rastlantı sonucu tutuna
bildiği bir gemi direğiyle akıntıya ka
pılarak Haliç'in içlerine kadar sürüklen
di ve orada bir kayık tarafından sudan 
çıkarıldı . 
Bu son zaferden sonra kendilerine güve
ni gelen Osmanlı gemicileri topçu ate
şinin koruması altında sudara yanaştı ve 
piyadeye yardım ettiler. 
Bu arada geri dönen Justiniani öç almak 
amacıyla Marmara savaşında ele geçen 
yüz elli Osmanlı denizcisinin kafasını 
vurdurdu. Galata' nın üzerindeki Aya 
Teodosya tepelerinden topçu ateşi aç-

20 Tarihçi Yılmaz Öztuna, BaşlanglCindan Zamamm1za Kadar Türkiye Tarihi adlı yapıtının 3. cilt 1 98'inci sayfasında 
(baskı yılı 1 964) bu konuda şöyle demektedir: "22 Nisan gecesi, 67 küçük gemilik Türk donanmasının karadan yü· 
rütülmek suretiyle Haliç'e indirilmesi, l l .  Mehmed'in askerlik dehasına mahsus klasik olmuş bir hadise teşkil eder. ( . . .  ) 
Bir gece içınde düşmanın haber almasına meydan verilmeden başarılan bu hareket, dünya harp tarihinin şaheser va· 
kalarından biridir. " Ister Lamartine'in ileri sürdüğü gibi iki yüz kadırga olsun, ıster Yılmaz Öztuna'nın yazdığı gibi alt
mış yedi küçük kadırga olsun, bu olayın tarihçilerimiz tarafından yeterince araştırılmamış olduğunu göstermektedir. 
Bunu araştırmak tarıhçilere düşen bir görevd ir. Gemi sayısı belirlenirken, dokuz on saatlik bir zaman parçası içinde 
işjerin bitiriimiş olması da gözardı edilmemelidir. 
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tıran I I .  Mehmed'in gülleleri mazgalla
rı gece gündüz yalayıp geçiyordu. 

Konstantin Barı§I Kabul 
Etmedi 
Deniz tarafından yapılan topçu ateşinin 
pek fazla etkil i  olmamasına karşılık, 
kara tarafında ateşi sürdüren Urban'ın 
topları, yed i haftalık bombardıman so
nunda Aya Romanos Kapısı surlarında 
dört tane geniş gedik açabilmişti. 
Daima yıkılan surların arkasında bulu
nan Konstantin, geceleri boşuna uğraşa
rak açılan gedikleri taş ve toprakla kapat
tırmaya çalışıyordu.  
Ancak gediklere konulan birkaç taş ve 
toprak Justinyen' in kalın surları gibi 
sağlam olamıyordu.  
Otuz dört metre genişliğinde ve on se
kiz metre derinliğindeki çukur sadece 
Bizans'ın on bin21 askerini Osmanlıların 
yüz bin askerinden koruyordu.  
Her yandan sarılan kent, şimdi her za
mankinden daha fazla olarak düşünce ay
rılıklarıyla çalkalanmaya başlamıştı. Bi
zanslılar, kahraman imparator hakkında 
kötü konuşuyorlardı. Sultan Mehmed 
Han bu durumu bildiğinden Rumların 
korkaklığından yararlanmak istedi. 
Damadı ve Transilvanya ile Sinop bey
lerbeyinin oğlu olan İsfendiyar Bey'i22 
görkemli bir biçimde lstanbul'a gönde-

rerek aşağılık Bizansltiarın gözünden 
tutsaklığı saklayacak bir iyiliksevediği 
lmparatorluk Konseyi'ne sunmak istedi. 
23 Mayıs çarşamba günü kendi rütbesin
deki diplomaçlarla eş bir biçimde karşı
lanan lsfendiyar Bey, senato ve kilise 
adamlarından oluşan lmparatorluk Kon
seyi'nde Konstantin'in önünde kadınla
rın, çocukların, ihtiyarların adına kentin 
teslim edilmesini ve Sultan Mehmed 
Han'ın yüce asaletine bırakılınasını is
tedi. 
Padişah buna karşılık imparatbra Mora'da 
bağımsız prenslik, kent halkının canı ve 
malını bağışlıyordu. Konsey'in büyük ço
ğunluğu gizliden gizliye imparatorlarının 
teslim olmasını kabul ediyordu. lsfendi
yar Bey tevekkülle boyun eğen Rumla
rın sözlerinde olduğu gibi, yüz ifadele
rinde de anlaşmayı seziyordu.  Rumlar
dan daha fazla yurtsever davranan Jus
tiniani ve birkaç yabancı, milletinin si
nesini kendisine mezar yapmak isteyen 
imparatoru destekliyorlardı. İmparator İs
fendiyar Bey' e hüzünlü ve ölçülü bir so
ylulukla hitap etti. 
Ondan Sultan Mehmed'e şunları söyle
mesini istedi: 
"Gerçekten Sultan Mehmed, Bizans 
halkına vaat ettiği onurlu ve güvenilir bir 
barış istiyorsa Tanrı ondan razı olsun. 
Çünkü şimdiye kadar, B izans'ı kuşatan 
Osmanlı padişahları daima felakete sü
rüklendiler. Aralarında hiçbiri bu eski 

21 ismail Hami Danişmend, Batı kaynaklarının Bizans' ı savunan asker sayısını az gösterdiklerini belirttikten sonra bu 
rakamlar altı bin doksan üçten sekiz yüz ve nihayet dokuz yüz şeklinde teselsül etmektedir. Osmanlı mülliflerinin ba
zıları da müdalilerin sayısını e11i bin gösterir" diyor. Yılmaz Öztuna ise "Bizans ve yardımcı askerler on beş bin kadar
dı" diye yazıyor. 
22 ismail Hani Danışmend'e göre elçi istendiyaroğlu ismail Bey' dir. Yılmaz Öztuna ise " .. teslim teklifle�ini götüren 
elçi, istendiyaroğlu Prens Kasım Bey idi" demektedir. 
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toprakları almak istedikten sonra uzun 
süre yaşamadı ya da saltanat sürmedi. 
Padişah ile karşılıklı olarak, ama bir im
pararor olarak barış koşullarını konuşa
bilirim. Hatta en güçlü bir galibin en za
yıf mağluba tanıyacağı hakları bile ka
bul edebil irim. Ancak hiçbir insan gü
cü yaşamımı bağışlamak kaydıyla bile ol
sa, beni İmparatorluğu teslim etmeye 
zorlayamaz." 

Konstantin ile Justiniani 
Ayakta Kalmıştı 
Uzun zamandan beri kendisine bile 
saygısı kalmamış bir millet olan Rumla
rın kulaklarına garip gelen ve ne paha
sına olursa olsun İstanbul'u almaya az
metmiş olan Sultan Mehmed Han'ın 
önem vermediği bu soylu sözler, 29 
Mayıs günü karadan ve denizden yapı
lan genel saldırıyı kesinleştirdi. 
Bütün ordugaha saldırı haberi tellallar ara
cılığıyla bildirildi. Osmanlı askerlerinin 
arasında dolaşan şeyhler23 durmadan teş
vik edeci konuşmalar yapıyor, Peygam
ber'in adı için ölenlerin şehitlik mertebe
sine çıkacaklarını hatırlatıyorlardı. 
Şeyhler, askerlere şunları söylüyorlardı: 
"İki kıta üzerindeki inançsıziarın ve ka
firlerin ocağın ı  yıkmak için bu İs lami
yerin son adımıdır. Oklarınız ve kılıç
larınız Allah ' ın yıld ırımları olacaktır. 
Onun adını zikrederek üstün gelenler 
bu topraklara, ölenler ise cennete sahip 
olacaktır." 

Sultan Il.  Mehmed'in iradesi altında ke
sin disipline girmiş olan on binlerce 
Osmanlı askeri, şeyhterin çağrılarıyla 
büsbütün yüreklerini çelikleştirdiler. 
Saldırıdan bir gece önce Osmanlı ordu
gahında sevinç ateşleri yakıldı .  Boğaz'ın 
Anadolu tepelerinden Avrupa tarafında 
Beyoğlu sırtlarına, oradan Marmara kı
yılarına kadar uzanan ateşlerin görüntü
sü Bizans'a korkunç bir ürperti verdi. 
Dört yüz bin reçineli meşale ve binler
ce meydan ateşi gökyüzünü, denizi ve 
Bizans'ı yazgısını önceden belirler•gibi 
kızıla boyamıştı. 
Son gününün korkunç şafağını gören bü
tün Bizans o geceyi ayakta, dua ederek 
ve ağlayarak geçirdi. 
Rahipler, rahibeler, kadın ve her çeşit 
halk, "Tanrım bizi kurtarmak için gel ! "  
ilahisini hıçkıra hıçkıra söylüyorlar, Ak
ropol'a giderek cesaretlerinden fazla 
medet umdukları Kutsal Bakire'nin or
taya çıkması için yalvarıyorlardı. 
Gelenler Kutsal Bakire'nin heykelinin 
ayaklarına göğüslerini sürüyorlar, günah
larını itiraf ederek affını kazanmak isti
yorlardı. Ancak hiçbiri, yurtseverlikten 
yoksun bir milletin affedilmez günahı 
olan korkaklıklarını irirafa cesaret ede
miyordu. 
Bütün kent halkı kil isdere koşuyor, 
ancak imparator ve yanındaki birkaç 
cesaretli askerin dışında kimse silaha sa
rılmıyordu. Bütün halk kilisdere doluş
muş dua ederken, tek başına surları 

23 Yazarın sözünü ettiği şeyhler Ak Şemseddin ile Molla Gürani'dir. Osmanlı ordusunun en ileri saflarında Ak Şern
seddin ve l l .  Mehmed'in hocalarının en ünlüsü olan Molla G ürani müritleri olan dervişlerin, gaziterin aralarında dola
şarak askeri eaşturuyar ve yüreklendiriyordu. 
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kontrol eden Konstantin, gediklerin bi
le başıboş bırakıldığını gördiL 
Korkakları zorla görevlerinin başına yol
ladı. Hiçbir zaman Konstantin 'in ya
nından ayrılmayan justiniani, topların 

. ateşiyle harap olmuş kapıları ve kulele
ri onarmaya çalışıyordu. Yanındaki İ tal
yan askerlerle birlikte Aya Romanes 
Kapısı çevresindeki kulderin yıkılmasıy
la yarı yarıya dolan çukurun tam karşı
sına bir gecede ihnci bir çukur kazdı. 
Rumların büyük amirali Lukas Notaras, 
kendisine bu ikinci çukuru savunmak 
için top vermeyi reddedince justiniani 
ona hakaret etti, arnİral de yanıt verdi. 
Harabelerinin son savunucularının kö
tü sonuç doğuracak çatışmalarını gören 
Konstantin tartışmaya hemen müdahe
le etti ve yaptığı konuşmayla korkunç 
durum karşısında barışmalarını sağladı. 
Konstantin'in halkına boşuna vermek is
teği soğukkanlılık duygusu sadece J us
tiniani ve birkaç İtalyan şövalyesinde bu
lunuyordu . 
Serüvenci Cenevizli komutanın savaşma
sını ve çabalarını gören II .  Mehmed, 
"Konstantin bu zayıf anında benim güç
lü durumumdan daha mutlu olmalı. 
İmparatorluğumda böyle bir komutana 
sahip olmayı ne kadar isterdim" diye 
kendi kendine konuşmuştur. 

Doğaüstü Öykülere 
İnandırılmışlardı 
Gecenin geri kalan zamanlarında Kons
tanti n ve justiniani askerlerini surların 
dibine, mazgallı kuldere ve gediklerin 
üzerine yerleştirdi. 
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Bu postalardan her biri, askerlerin savun
dukları bölgeleri temsil eden bir komu
tana bağlanıyordu.  Rus Kardinal lsido
re Aslanlar Antitiyatrosu kapısını, Vene
dikli Minono Blakernes Sarayı 'nın dış 
kapısını, Lukas Notaras limana açılan 
surları, Gabriel Trevisani Haliç surları
nı justiniani Yedikule ve Bukoleon Sa
rayı'nı ve tek Rum komııtan Theophi
los Palaiologos Aya Romanos yanında
ki çevre surların komutasını üzerine al
mıştı. 
lmparatorluk ailesinden olan Deme'tri
os Palaiologos, saldırı sırasında zarara uğ
rayacak kısımların yardımına koşmak için 
oluşturulan gezgin bir birliğin başına ge
tirilmişti. Askerlerin sayısı dokuz bini 
geçmiyordu.  
Bu arada hurafelerle uğraşmaktan çok kı
lıçla dövüşmeyi tercih eden birkaç bin 
rahip de mevcuttu. Bakice'nin heykeli 
eski bir Minerva heykelinin kaidesine di
kilmiş, bütün halk ona tapıyordu .  Onla
rın gözünde lmparator Konstantin yarar
sız bir cesaretle halkının kurtuluşunu ara
yan bir askerdi. İstanbul'un gerçek asker
leri Ortodoks kilisesi ile manastırlarının 
aziz ve azizeleriydi. 
Halka o kadar saçma sapan şeyler ania
tıyorlardı ki, herkes kendi kuruluşuna bi
le sırt çevirecek duruma gelmişti. Hal
kın dilinde şöyle bir söylenti vardı: 
"Türkler ertesi gün imparator ve Ispar
talıların bütün çabalarına rağmen Aya 
Romanos Kapısı 'nı  zorlayacaklardır, 
oradan kente girerek Hipodrom'a kadar 
ilerleycceklerdir. Ancak tam o sırada 
göklerden bir melek inecek, Türkleri 
kentten, Avrupa'dan, hatta Asya'dan ko-
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varak Iran'ın bir ucuna kadar sürecek ve 
ku tsal kılıcı, sütunlardan birin in di
binde oturan bir ihtiyara verecektir. 
Böylece İstanbul yeniden dünyanın 
kraliçesi olacaktır." 
Çağdaş tarihçi Francaise anılarında şöy
le yazmıştır: 
"Halk doğaüstü ve dinsel öykülerle o ka
dar doldurulmuş ki, gerçekten bir melek 
görünüp, Katolikliği kabul etmeleri ko
şuluyla kenti Osmanlılardan kurtaraca
ğını söylemiş olsaydı, Bizans halkı durak
samadan kurtu luşunu sağlayacak bu 
öneriyi bile reddederdi ." 

�9 Mayıs Şafağı Zafer 
Müjdeliyor 
Tutucu Rumların ruhları kad ınlaşmış
tı. Buna karşılık Osmanlıların dinsel ina
nışları erkekçeydi .  I I .  Mehmed de 
Konstantin gibi uyumuyordu.  Ancak 
sultanın tek vücut olmuş on binlerce as
keri, nankör bir kentin ortas ında kendi 
hallerine terkedilmiş bir avuç askere kar
şı savaşacaktı. 
29 Mayıs şafağı, bu on binlerce insanı, 
komutanların, paşaların ve beylerin buy
ruğu altında savaş düzenindeyken aydın
lattı. 
Daima ileri görüşlü olan Sultan II. Meh
med, ilk saldırının düzensizliklerini ve 
rastlantı sonucu ortaya çıkması olası ba
şarısızlıkları karşılamak için Asya ve 
Avrupa'dan şeyhlerinin teşvikiyle Hıris
tiyanlara karşı savaşmaya gelmiş Türk
leri kullanmayı düşündü. 
Hepsi birden kent ile Osmanlı kararga
hı arasında kalan bölgeye yerleşti. Çoğu 

Bizans topçusunun ateşi altında şehit 
olurken, surların önündeki çukuru ceset
leriyle dolduruyorlardı. Padişah IL Meh
med ordusunun daha deneyimli asker
lerini arka saflarda bekletiyordu. 
Bu askerlerden dört ayrı ordu kuruldu.  
Her biri Trakya tarafındaki surların za
yıf noktalarına saldıracaktı. I L  Meh
med de merkezdeki birlikte yirmi bin 
yeniçerisiyle yer almış, son darbeyi vur
maya hazırlanıyordu. 
Türklere anayurtlarını hatırlata[\ bir 
Türkmen atının üzerine binmiş olan 
Sultan Mehmed Han, askerlerini coştu
ran kısa bir konuşma yaptıktan sonra bü
tün bölüklerden, mangalardan tek bir ses 
yükseldi: 
"Allahuekber!" Türkistan davulları vu
rulmaya başlayınca dalga halinde saldı
rıya geçildi. 

Konstantin Kendini Ölüme 
Hazırlıyordu 
Sultanın bu hazırlıkları sürerken, Kons
tantİn de gecenin bir bölümünü, bir avuç 
askerini sudara yerleştirmekle ve soydaş
larım kendisiyle birlikte mücadele etme
ye çağırınakla geçirmişti. 
Konstantin, kendisini zafere değil, ölü
me hazırlıyordu. 
Yurdu için olduğu kadar, dini için de sa
vaşan Konstantin1 imparatorluğun utan
cı ve kaybı olan dinsel çatışmaların tut
sağı olan Rumlar tarafından kil iseye 
karşı ilgisizlikle suçlandığı halde ya
nında sarayın ileri gelenleri ile Ayasof
ya 'ya geldi. 
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Yapılan kısa ayİnde sanki kendi cenaze 
törenine katılmış gibiydi. Şaraplı kutsal 
ekmeği patriğin ellerinden aldıktan son
ra, gözyaşları arasında açık olarak günah 
çıkarttı. Konstan tin ' i  d inleyen halk, 
onun gözyaşlarını Tanrı'dan af ve başa
rı di lerne olarak kabul etti. 
Konstantin, Ayasofya'da yapılan bu ayİn
den sonra saray halkına ve ailesine veda 
etmek için Blakernes Sarayı'na döndü. 
Mevkiine, içinde bulunulan ana şartların 
önemine ve o andaki acısına uygun bir 
konuşma yaptı. Kendisini dinleyenlerden 
biri bu konuşma için Bizans İmparator
luğu'nun cenaze nutku demiştir. 
Konuşması bittikten sonra hıçkıra hıçkı
ra ağladı. Sonra basit bir asker gibi zırh
larını giydi, lmparatorluk işareti olarak 
yalnız iç elbisesini ve sol omzuna tu ttu
rulmuş kırmızı imparatorluk pelerinini 
aldı. Askerlerinin yanında ilk saflarda dö
vüşmek üzer� surlara doğru ilerledi. 

Il. Mehmed'inAskerleri 
Bir An Duraksadı 
II.  Mehmed birliklerinin ruhunda bütün 
savaş ihtiraslarını kamçılamak için, Sul
tan Murad'ın Selanik önlerinde askerle
rine yaptığı gibi, bütün kenti ve halkı
nı ganimet olarak vaat etti. 
Orduya yaptığı konuşmada; 
"Kent benimdir; ancak tutsakları ve ga
nimeti size bağışlıyorum. Ülkemin san
cakları pek çoktur. İstanbul surları na ilk 
çıkacak yiğite en zengin, en güzel eya
lederin beyliğini vereceğim ve hayal ede
rneyeceği kadar çok ihsana boğaca
ğım" dedi.  
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Bu konuşmadan sonra ordunun bütün 
saflarında birden bir kaynaşma başladı. 
Sanki herkes parçalamaya hazırlandığı 
avın önünde sabırsızlanıyordu. 
Güneş Bursa'nın üzerinden Uludağ'ı 
aydınlattığı saatte, Sultan Mehmed Han 
ordusunun büyük öncü kuvvetine işare
tini verdi .  
Askerler, kenti kendilerinden ayıran al
tı bin adımlık surların önünde yer alan 
büyük hendeğe, "Allah" adını anarak 
yaklaştı. Bunca adamın hendeği doldur
mak için attığı taş, toprak ve çalı yıgın
ları istenen sonucu vermiyordu .  
Hala yıkılmamış burçların, gece leyin 
onarılan duvarların arkasına mevzilenmiş 
olan Konstantin ' in topları ve askerleri 
binlerce Türk'ü hendeğin başında şehit 
düşürdü. 
Fakat Osmanlı askerinin yaylarından çı
kan okiarın çokluğu ve deniz rüzgarının 
barut dumanlarıyla savaş alanını kapla
ması o kadar koyu bir karanlık yapıyor
du ki, Konstantin ' in okçuları ve topçu
ları nişan alamadıklarından, kalabalığa 
rasgele ateş ediyorlardı. 
Toplardan çıkan misketler ve gülider 
boşuna hendeğin kenarlarını dövüyordu. 
Arkadan gelenlerin kendil iğinden it
mesiyle öncü askerler çukura yuvarlanı-

. yorlar, böylece saldırın ın ağırlık merke
zi olan Aya Romanes Kapısi önündeki 
hendek, arkadan gelecek olan taze kuv
vetiere bir köprü olacak biçimde ceset
lerle doluyordu. 
Ordunun nispeten zayıf kuvvetleri böy
lece zafer uğruna feda edilirken, düzen
li ordunun geri kalan üç kolordusu ses
sizce son saldırıya hazırlanıyordu. 
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Konstantin'in iki saatten beri savaşan as
kerleri ve topları artık iyice yorgun düş
müştü. Onları Osmanlılardan ayıran, 
yalnızca yarı yarıya çalılar, toprak çuval
lar, cesetler ve duvar yıkıntılarıyla dol
muş hendeklerdi. 
Zaman zaman üç birliğinin başına geçen 
II .  Mehmed, askerlerine saldırılacak en 
önemli nokta olarak Aya Romanes Ka
pısı 'nın yıkılan kulesini gösteriyordu .  
En geniş gediğin üzerinde. sık sık görü
len imparatorun kırmızı pe lerini Os
ınanlılar için 'hedef, lspartalılar ve İtal
yanlar için bayrak oluyordu. 
Davut seslerine uyarak sudarı ayak dar
beleriyle titreten on binlerce askerin iter
teyişi ve kentin üzerine durmadan ölüm 
yağdıran on sekiz top bataryasının var
lığı askerlerin "Allah ! Allah ! . . "  nidaları, 
okiarın oluşturduğu bulut, güneşin çe
lik yığınlar üzerinde parıldaması, binler
ce kılıcın ve mızrağın görüntüsü Kons
tantin, Justiniani, Palaiologos'lar ve öte
ki yürekli Bizansiılan ürkütmed i. Surla
rın, kulelerin, topçuların arkasına sığına
rak güçlenen B izanslılar üç saat boyun
ca bu insan dalgaianna karşı koydu. 
Bütün surlar boyunca elli bin Osmanlı as
keri hendekiere ve denize, ölerek ya da 
yaralanarak düştü. Konstantin'in gülle
leri bu insan yığınlarının üzerine yağdık
ça, Osmanlı askerleri salkım halinde 
tırpanlıyordu.  
Bir gece önce gedikterin arkasında ha
zırlanan taşlar, kayalar, Rum ateşi, sur
ların kalıntısına çıkmaya çalışan Os
manlı askerlerini eziyor, yakıyor, sakat 

bırakıyor ve öldürüyordu.  Bir an saldırı 
durumundaki üç kolordunun ön saflann
da yer alan asker birlikleri duraksar gi
bi oldu. 
Askerler padişahın otağına doğru çekil
mek istedi. Aynı  anda surların arkasın
da, kentin içinde kutsal dualar ve sevinç 
sesleri duyulmaya başlandı. 
Durmadan askerine destek olmak ve yü
reklendirmek için bir kapıdan ötekine 
koşan Konstantin, Justiniani ve Palaio
logos'lar Osmanlıların duraklamalarını ve 
gerilemelerini bir umut ışığı olarak gör
düler. 

Justiniani Kaçıp Kalata 'ya 
Sığındı 
Sultan II. Mehmed, önce o günlük sava
şı kaybettiğini sanarak geri çekilmeye ha
zırlanırken,  çevresindeki cellatlar da 
durmadan korkakları cezalandırıp yeni
den savaş alanına sürmeye çalışıyorlar
dı. Ancak geri dönen askerleri tekrar sa
vaş düzenine sokmak kolay olmuyordu. 
Padişah Il. Mehmed önce kuşatmayı kal
dırmayı, B izans'ın önerdiği vergiyi24 ka
bul etmeyi . .düşünürken, çadırlarında 
sabırsızlıktan yanıp tutuşan ve ordunun 
içine düştüğü kötü durumu kurtarmak 
isteyen yeniçeriterin haykırışlarıyla bu 
düşüncesinden vazgeçti. 
Hemen onların başına geçerek, bir yıl
d ırım hızıyla terk edilen ve saldırı mer
kezi olan Aya Romanos Kapısı 'nın önü
ne ilerledi. Atının üzerinde padişahın gö
rünmesi ve kılıcını elinde sallaması, 

24 Bizans imparatoru Konstantin, Sultan l l .  Mehmed"in teslim olma önerisini getiren elçisine yanıt verirken, "Padi
şah kuşatmayı kaldırsın, bu takdirde ne kadar ağır olursa olsun, istenilecek yıllık vergiyi kabul edeceğim" demişti. 
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hükümdan terk etmenin verdiği utanç, 
şeyhlerin çağrılan, dağılan birliklerin 
yeniden toparlanmalarını ve hendeğe 
doğru ilerlemelerini sağladı. 
Sultan Mehmed ve yeniçerileri çoktan 
hendeğe varmışlar, bu engeli aşmaya ça
lışıyorlardı. padişahın görünmesi ve Os
manlı askerinin geri dönmesi üzerine 
Konstantin ve Justiniani hemen Aya 
Roman os Kapısı 'na koştu. Padişahın 
çevresindeki yeniçerilerin attığı bir ok, 
Justiniani'nin zırhını deldi ve vücuduna 
girdi .  İşte ne olduysa o an oldu.  Sultan 
Mehmed Han'ın insan selini andıran as
kerlerinin arasında sudara yakın bir 
noktada birdenbire belirmesinden midir, 
yoksa yurt sevgisi, ün ve onur için duyu
lan cesaretin de bir sınırı olmasından mı
dır bil inmez, Justiniani 'nin bütün kah
ramanlığı, yarasından akan bir parça 
kanla yok olup gitti. 
Gediğin altına indi, imparatorun hekimi 
tarafından tedavi edildikten sonra, yurt
taşlarının oturduğu kuşatma sırasında ta
rafsız kalan Galata'ya25 çekilmek için izin 
istedi. 
Savaş arkadaşları çarpışmanın en kritik 
anında savaş alanından böylesine korkak
ça bir çekilmeye hayret etti. Komutanı
nın tedavisi yapılırken bir an için atın
dan inen Konstantin, B izanslı askerlerin 
cesarete en fazla ihtiyaçları oldukları şu 
anda korkaklık örneği olmaması için 
Justiniani'ye çok yalvardı. 
Ortadan kaybolmasının ve ölmüş ol
ma ihtimalinin asker arasında nasıl kar
gaşalık doğurduğunu gösterdi. Ancak 

hiçbir şey, bir kere yüreğini korku sar
mış olan Justiniani'nin kararını değiştir
medi. Nihayet Konstantin, "Fakat yara
nız hafif, oysa tehlike korkunçtur. Eğer 
çekil irseniz bu imparatorluğun sonu 
olur. Zaten her yanı düşmanla sarılı bir 
kentten nasıl kurtulmayı düşünüyor
sunuz?" dedi. 
Yaralı komutan utanmadan, eliyle Os
manlı toplarının açtığı gedjği göstererek, 
"Tanrı'nın Türklere açtığı bu yoldan 
kurtulurum" d iye yanıt verdi .  
Bu sözleri söyledikten sonra bir  kay;ğa 
atladı ve Haliç'i geçerek yaşamını ve 
utancını Galata 'nın tarafsız surlarının ar
kasına gizledi. 

rrBa§ımı Kesip Saklayacak 
Bir Hıristiyan Yok mu?'' 
Justiniani 'nin bu kaçışı, B izans'ın fela
keti oldu .  Komutanlarının ç�kilmesi ile 
cesaretlerini yitiren İtalyanlar savunma
ları için kendilerine emanet edilen nok
taları terk ettiler. Yorulmak bilmeyen 
Konstantin surların üzerine çıkıyor, ya
nında çarpışan ls partalılar ve Palaiologos
lar ile birlikte gedikleri savunmak için ça
balayıp duruyordu.  
Surların giderek tenhalaştığını gören 
II .  Mehmed de askerlerini eaşturacak 
sözler söylüyordu. Askerler de arkadaş
larının cesetleriyle dolu hendeğe, ateş al
tında durmadan atılıyorlardı .  
Atietik yapılı ve sağlam bir yüreğe sahip 
Ulubatlı Hasan adında bir Türk, surla
ra dayadıkları merdivenin en önünde, ar-

25 Galata o tarihte Cenevizlilerin kolonisiydi. Buradaki Ceneviz yönetimi 1 267 yılından 1 453'e kadar sürdü. Kolani 
italya'daki Cenova Cumhuriyeti'ne bağlıydı. 
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kası.rıdaki arkadaşların şehit olmalarına 
rağmen bir elinde kalkanı, öteki elinde 
cüssesine uygun palasıyla surun tepesi
ne ulaşabildi. 
Sol elindeki kalkanıyla kendisine yer tut
maya çalışırken, merdiven  üzerinde 
ölenlerin yerini alan birkaç yeniçerinin 
sudara çıkmasını sağlamak için sağ eli
ni kullanıyordu. 
Nihayet Konstantin 'in arkadaşlarından 
birinin savurduğu taşla yaralanan Hasan 
aşağıya, hendeğe yuvarlandı, d izleri 
üzerinde tekrar su ra tırmanmaya çalışır
ken yukardan yağan taşların altında ezi
lip gitti . 
Ancak s uru n üzerine yerleşen ve hemen 
yüzlerce yeniçeriyle desteklenen ilk 
birkaç yeniçeri, Hasan'ın kendilerine aç
tığı düzlük üzerinde durmadan vuruşu
yar, ölenlerin yerine hemen yenisi gele
rek sahip oldukları alanı genişletmeye ça
lışıyorlardı. 
Bu gürültülü kargaşalık arasında, surla
rın d ibinde, kahraman Konstantin'in 
bir asker gibi savaştığı ve zaman zaman 
elindeki kırmızı imparatorluk pelerini
ni kente doğru saliayarak yardım çağır
may� çalıştığı fark ediliyordu .  İki suru 
ayıran mesafeyi dövüşerek ve en sadık 
komutanlarının cesetleri üzerinde iler
leyerek aştı. 
Ölümünden sonra vücudunun parça
lanmaması için elindeki imparatorluk pe
lerinini bir tarafa attı ve Aya Romanos 
Kapısı surlarının gediğinde son nefesi
ne kadar, Osmanlıların ancak ölüsünün 
üzerine basarak kente girebilmeleri için 
dövüş tü. 

Yakınları tarafından terk edildikten son
ra, bir avuç kahraman askerle kapının al
tında vuruşurken önce yüzüne bir kılıç 
darbesi, sonra ensesine bir gürz yedi. 
Düşerken, "Benim başımı keserek, Os
manlılardan kaçıracak bir Hıristiyan yok 
mu?" diye bağırdı. 
Kaçmakta olan birkaç Rum asker, impa
ratorların ın  bu sözlerini işitti, ancak 
onun bu son isteğini yerine getirmeye 
cesaret edemedi. 
Aya Romanos Kapısı'nı aşan yeniçeriler 
kentin içerlerine doğru akarken cesedi
ni tanımadı. Bir süre sonra da burçlardan 
atılan cesetler arasında imparatoru n ce
sedi büsbütün kayboldu. 
Böylece bir kahraman öldü. İmparator
luğun daha az utanç duyması için ölümü 
bile gizli ve istenilen anda olmuştu. 
Tarih şimdiye kadar bu önemli kişiye 
pek dikkat etmemiştir. Talihi onu ne ka
dar alçaltmış ve ona ihanet etmişse, ta
rihe gömülü olan gerçekler de onu o ka
dar yüceltecektir. 

Umutla Beklenen Baki. re 
Gelmeyine e . . .  
Bizans lmparatoru Konstantin ile birlik
te, milleti ve ordusundaki enerji de sö
nüp girmişti. Osmanlılar hep birden 
surları aşmaya, bütün gediklerden içeri 
girmeye ve kapılardan birlikler halinde 
geçmeye başladı. 
Kent o kadar geniş, Rumların kendile
ri uğruna savaşanlara karşı duydukları al
çakça ilgisizlik o kadar yüz kızartıcıydı 
ki, ilk Osmanlı birlikleri Hipodrom ve 
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Blakernes Sarayı'nı işgal edip yağmalar
ken, Akrapol, Ayasofya ve Marmara kı
yıları henüz Osmanlıların istilasını ve 
Konstantin 'in öldüğünü bilmiyordu.  
Sokaklarda koşuşan yeniçerilerin gü
rültüsü, zorlanan kapılar ve ölüm, ancak 
onlara imparatorluklarının felaketini ha
ber veriyordu. 
Kargaşalıktan tehlikenin yaklaştığını 
anlayanlar, yanlarına karılarını, kızlarını, 
servetlerini alarak, öteki rahipler, rahi
beler gibi Ayasofya'nın geniş kubbesi al
tına koşuyorlardı. Herkesin gözünde 
bu tapınağın dokunulmazlığına i lişkin 
derin bir inanç vardı .  On binlerce i nsan 
birbirlerini iriştirerek tapınağın içinde do
luşmuştu. Eşikler, üstgeçitler, hatta 
kubbenin damı bile salkım salkım insan
la kaplanmıştı. 
Bazıları üstün gelenin öcünü yumuşata
bilmeyi ve aileleri için zaman kazanma
yı düşünürken, geri kalan çoğunluk ha
la ermişlerin ileri sürdüğü meleğin gö
rünmesini ve Osmanlıları geriletmesini 
bekliyordu. 
Ayasofya'nın d ış kapılarının Osmanlıla
rın baltaları tarafından parçalandığını 
duydukları zaman, çok geç de olsa mil
letierin yurtseverlikten başka surları ol
madığını anlıyorlardı. Korkudan titreyen 
bu silahsız kalabalığı gören Sultan Meh
med Han 'ın askerleri s ilahlarını kul
lanmadı. 
Padişahın sabah yaptığı konuşmadan 
dolayı tutsaklarını köle olarak alıkoyacak
larını ve zengin Rumları fidye karşılığın
da bağış layabi leceklerin i  bildiklerin
den, zenginl iği ve güzelliği kana tercih 
ettiler. 
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Tek bir damla kan bile Ayasofya'nın ta
banını kirletmedi. Rumlar kendiliklerin
den ellerini bağlamaları için Osmanlı as
kerlerine uzattı. 
Osmanlılar erkeklerin ellerini ip ve ko
şum kayışlarıyla, kadınları ve kızları ise 
kemerleri ve kumaşlarıyla bağladılar. 
Pazara satılmaya gönderilen hayvanlar gi
bi getirilirken, ihtiyarlar ile çocuklar, pat
rik vekilieri ile kilise görevlileri, senatör
ler ile köleler, genç soylu lar ile manas
tırların bakireleri yan yana yürüyorlardı. 

• 
Tarihçi Franzes, bu sahneyi şöyle anla-
tıyor: 
"Güneşin ışınlarını manastırıo kafesle
ri arkasından görmeye alışmış ve sert ma
nastır disiplini ile babasının bile yüzü
ne bakamayan rahibeler çıplak yüzlerin
den dolayı utançlarından kızarıyorlardı. 
Annelerinden ayrı düşen çocuklar ile ço
cuklarından uzaklaştırılan annelerio fer
yatları yürekleri parçalıyordu.  
Osmanlılar bile bu duruma çok üzülüyor
du. Ayasofya'dan, manastırlardan, saray
lardan ve evierden böylesine çıkarılan 
altmış bin tutsak, son defa olarak kent
lerinin sokaklarından geçiriliyor ve sul
tanın gemilerine bind irilerek oradan 
bütün Asya'ya dağılmak üzere götürüyor
lardı ." 

Yağma Sekiz Saat Sürdü 
Bir asker gibi çarpışan Rus Kard inali lsi
dore, kırmızı kardinal şapkasını bir ölü
nün yanına bırakarak Osmanlıları savaş 
alanında öldüğü ne inandırmak istemişti. 
Osmanlılar da, cesedin başını keserek 
üzerine kardinal şapkasını oturttular 
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ve kentte gezdirdiler. Oysa lzidor bir kö
lenin elbisesini giymiş, bu arada bir 
Türkmen'e düşük fiyatla satılmış ve sü
rülere bakması için Batı Anadolu 'ya 
tutsak olarak götürülmüşken bir fırsatı
nı bularak Roma'ya kaçacaktır. Sultan 
Mehmed Han tarafından vaat edilen 
yağma sekiz saat sürmüş, uzun ömürlü 
imparatorluk zamanında ve ticaret saye
sinde birikmiş bunca zenginlik tüken
rnek bilmemişti. 
Özel kişilerin evlerinde bulunan servet 
yalnız dört milyon duka altını ediyordu. 
Sarayların ve tapınakların altını, gümü
şü, takılan, incileri, vazoları ve süsleri ise 
hesaplanamayacak kadar pahalı şeyler
di. Eski dönemlerden beri halk kütüp
hanelerinde birikmiş olan kitaplardan 
pek çoğu tahrip oldu. 
Bu arada Cenevizliler askerlerden satın 
aldıkları felsefe, şiir ve eski tarihle ilgi
l i  kitapları İtalya'ya gönderince, eski Yu
nan edebiyatma olan ilgi birden alevlen
di. Hıristiyanlar da İskenderiye ve Ati
na'da kütüphaneleri yakmış, tapınakla
rı yıkmışlardı. Osmanlılar kadar anlayış
sız davranan Haçlılar insan düşüncesinin 
ürünlerine:: karşı İznik ve İstanbul'u iş
gal ettiklerinde de aynı cürümü işlemiş
lerdi. Nedense insanoğlu kurmayı sev
diği kadar yıkmayı da seviyor. 

�� ÖrümcekAğı ile Kralların 
Sarayını Örmeye Başlar" 
Askerlerine karşı verdiği sözü tutmak zo
runda olan Fatih Sultan Mehmed, ken
disine başkent olarak seçtiği kentin ha
rap olmasını da istemiyordu. 

Günbatımına doğru yanında vezirleri, 
şehzadeleri, komutanları ve yeniçerile
ri olduğu halde düzeni sağlamak üzere 
kente girdi. Bursa'daki İslam yapıtları
nın görkemine alışmış olmasına rağ
men, İstanbu l 'un anıtlarının, kubbele
rinin, saraylarının, bahçelerinin, genel 
yerlerinin, anfitiyatrolarının güzelliği 
büyüklüğü ve çekiciliği karşısında göz
leri kamaştı. 
En büyük iki imparatorluğun ve en bü
yük iki dinin mermer, bronz ve altından 
izleri kendisinde, zaten kuşku dtıyma
dığı insancıl ululukları ilham etti. 
Her şeyiyle Roma İmparatorluğu'nu 
anımsatan bu topraklara atının ayaklarıy
la bastığı anda kendisini tam anlamıyla 
Doğu imparatoru olarak görmeye başla
dı. B ir sarayın mermer döşemelerini 
andıran ve kubbesi gökyüzü olan Hipod
rom'u gezerken heykeltıraşların en gü
zel yapıtlarını doya doya seyretti. 
İmparatorların heykel lerine saldırıda 
ya da en ufak bir hakarette bile bulun
madı .  Yalnız üç yılanlı kolonu Rumla
rın sembolik bir tanrısal anıtı sandığın
dan, baltayla yılanlardan birinin kafası
nı uçurdu.  
Konstantin' in sarayına yerleşmeden ön
ce din adamlarının tutuculuğunu tatmin 
etmek için yeni fethinde Hz. Muham
med' in Tanrı 'sını layık olduğu yere 
yerleştirmek için, Osmanlıların gözün
de yenilen dinin Kabesi sayılan Ayasaf
ya'ya doğru atıyla i lerledi. 
Askerleri binayı yağmalamayı yeni bitir
mişlerdi. İçlerinden biri padişahın var
lığına rağmen kıymetli bir merrneri sök
meye çalışırken, Fatih bütün şiddetiy-
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le askere vurdu ve "Sizlere tutsakları ve 
hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız ba
na aittir" dedi. 
Tapınağın büyüklüğüne ve kubbenin 
yüksekliğine hayran kaldı. Fatih; M ısır, 
Baalbek ve Efes tapınaklarından alınan 
profil, pembe mermer ve somaki taşla
rından yüz yedi kolon üzerine inşa edi
len dünyanın en büyük ikinci tapınağın
da, haçları sonsuza kadar silmek için na
maz kıldı. 
Bunca inancın artıklarıyla kurulmuş bu 
H ıristiyan tapınağının lstanbul'u fethe
denlerin i lk camisi olması için buyruk 
verdi. Çağrılan müezzinler, tapınağın da
mına ç ıkarak ilk defa Doğu Hıristiyan
l ığının ıssız sokaklarında yankılanan 
ezanı okudular. Haçlar devri ldi, aziz ve 
azizelere ait tasvirler dışarı ç ıkarıldı. 
Fatih'in mimarları, gözü önünde kubbe
deki renkli mozaikleri sökmeye başladı
lar. Pad işah hemen müdahale etti ve 
şöyle dedi :  
"Durun !  M ozaiklerin üzerini alçıyla ör
tün ki, mürninler rahatsız olmasın! Fa
kat bu şaheseri parçalamayın." 
Fatih'in bu sözlerini nakleden maiyetin
deki İtalyan ve Bizanslı tarihçiler, genç
liğinde gördüğü derin ve kozmopolit eği
timin dinsel tutucu luğunu yok ettiğini, 
Ortodoksların hurafelerinden olduğu 
kadar, yobaz hocaların tutucuklarından 
da nefret ettiğini yazarlar. 
İmam, patriğin kürsüsüne geçerek Tan
rı 'ya şükür duasını yaptı. Sabahleyin ise 

aynı yerde talihsiz Konstantin'in ölümü
nün töreni yapılmış, dininin esrarlı ayin
leri izlenmişti. 
Ayasofya'dan çıkan Fatih, Blakernes Sa
rayı'na giderek oraya yerleşmek istedi. 
Bir günden az bir zaman içinde hüküm
dar değiştiren bu sarayın yaln ızlığı ve 
terk edilmiş hali heyecanlı, fakat düşün
eeli bir ruha sahip olan Fatih' i  hüzün
lendirdi. Zafer heyecanı, yası önleyemi
yordu. 
O ana kadar ne olduğu bil inmeyen 
Konstantin 'in gölgesi kapılarda, odalar-· 
da dolaşıyor, boş tahtı dolduruyor gibiy
di .  İnsanların geçici olduğunu gösteren 
bu sahne karşısında Fatih'in aklına bir
kaç Farsça mısra geldi. Kendi kendine 
ınırıldan d ı: 
"Örümcek içeri girer girmez kralların sa
rayını ağıyla örmeye başlar. Gece kuşu
nun uğursuz ötüşü, Efrasiyab'ın26 kule
lerini kedere boğar." 

Konstantin İçin Cenaze 
Töreni Düzenlendi 
Fatih Blakernes Sarayı'na girdiğinde 
ilk düşüncesi talihsiz Konstantin 'in ce
sedini aratmak oldu. lmparatonın kah
ramanlığı, gözünde kendi şanını yüksel
tiyordu. 
Aya Romanos Kapısı yolu üzerinde ya
tan ölülerin arasında imparator arandı. 
Başı galipler tarafında kesilmişti. Ayak
kabıları üzerine işlenmiş altın kartallar-

26 Şehname ve öteki yapıtlarda iranlı/arın geleneğine göre. Turanlı/arın kağanının Farsça adı. Bu kahraman i ran des
tanlarında önemli yer tutar. Bir Türk destan kahramanı olan bu Turan hükümdarının Türk kaynaklarındaki adı ise Alp 
E r  Tunga'dır. Göktürk Kitabeleri'ne göre, Alp E r Tunga'nın adına uzun bir yuğ (ölenler için yapılan cenaze töreni) dü
zenlendi. 
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dan tanınabildi. İki yeniçeri onu öldür
me onurunu paylaşıyorlardı. 
Tutsak Rumlar yanından geçerken tanı
dıkları imparatorları iç in gözyaşı döktü. 
Osmanlılar bile onun kişiliğinde talihsiz
liğin ve kahramanlığın görkemini takdir 
ettiler. 
Sultan Mehmed Han, imparatorlara ya
kışan, Hıristiyan törelerine uygun bir ce
naze töreni düzenletti. XI .  Konstantin 
Palaiologos imparatorluğunu kurtara
mamış olsa bile, hiç olmazsa mezarını 
onu ruyla hak etmişti. 
Yağma ve düzensizlik gecenin gelmesiy
le kesildi. Askerler tarafından limana gö
türülemeyen halk evlerinde tecavüze 
karşı güven altına alındı. 
Galata'ya kaçmış ve sığınmış olan, saray 
ve senatonun ileri gelen kişileri yavaş ya
vaş ortaya çıkmaya başlad ı. 
Son imparatorlar döneminde tam yetkiy
le egemenlik süren imparatorluğun bü
yük dukası ve amirali Lukas Notaras, Fa
tih'in huzuruna getirildi. Lukas Notaras, 
Blakernes Sarayı'nda korunan hazinele
rin yerini sultana gösterdi. 
Fatih, büyük amirale, "Peki neden bu al
tınları imparatorunuzun emrinde kullan
madınız ?" diye sorunca, Amiral dalka
vuklara yakışır bir yanıt verdi: 
"Düşüncemde bunları size ayırmıştım, 
Tanrı sizin için sakladı." 
Fatih, Notaras'ın dalkavukluğuna kızdı: 
"Madem Tanrı bunları benim için mu
hafaza ediyordu, neden bu zamana ka
dar elinizde tutmak ve sahibi olarak gör
düğünüz kişiye, yani bana karşı diren
rnek küstahlığını gösterdiniz?" 

Lukas Notaras, kentin d irenmesini 
Konstantin 'in sarsılmaz kahramanlığına 
ve yabancı birliklerin etkisine bağladı. 
Fatih, onu kuşkulanılmayacak kadar al
çalmış bulduğundan ve İmparatorlu
ğun öteki soylularını egemenliği altına 
almak için özgürlüğünü iade etti ve bir 
onur birliğiyle sarayına gönderdi. 
Askerlerin eline düşen, doğuştan soylu, 
yüksek rütbeli ve zengin kişileri, fidye
lerini ödeyerek serbest bıraktı. Bir bölü
münü de himayesine aldı. 

• 
Bu arada kilisenin yüksek rahipleri ile bi-
lim sahibi papazlar da bu korumadan ya
rarlandı. İstanbul, Fatih 'in bu ılımlı tu
tumuna şükretti. 
Avgustion Alanı'ndan geçerken, el in
de haçlı bir dünya tutan Justiyen'in gü
müşten heykelinin kaldırılmasını bu
yurdu .  
Büyük saldırı sırasında öldürülmüş olan 
Konstantin' in en yakın arkadaşlarının 
kelleleri, Doğuluların alaylı bir biçimde 
söyledikleri "düşmanlarının kelleleri, 
atının ayakları altına yuvarlansın ! "  sözü
ne uygun olarak Fatih 'in atının ayakla
rı altına yuvarlandı. 

Asılsız Suçlamalar 
Eğer Rum tarihçilerinin ded iklerine 
inanmak gerekirse; sultan, fetihten son
ra gösterdiği hoşgörü ve yumuşaklığı bı
rakmış, Lukas Notaras'ın çocuklarından 
birini içoğlanı yapmak üzere istetmiş, an
cak Notaras bu isteğe karşı gelerek 
kendi eliyle oğullarını öldürmüştü .  
Yine sultanın buyruğu ile, fetih günün
den sonra yaşamları bağışlanan soylular 
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i le Venedik ve)spanya elçilerinin baş
ları vuru lmuştu. 
Ancak başka çağdaş tarihçiler, Nota
ras'ın ve başları kesilen soyluların, yaban
cı elçiler ile Avrupa'da Sultan Meh
med'e karşı bir Haçlı seferi düzenlenme
si için komploya giriştİklerini yazarlar. 
Tarihçilere göre, idam cezası padişahın 
sarhoş anında verilmiş kaprisli bir buy
ruk değildir. Aksine Fatih' in Nota
ras'a karış gösterdiği mertliğine, Bizans
lı komutanlar tarafından haince ve nan
körce cevap verilmesi üzerine yerine ge
tirilen adalete uygun bir karardır. 
Protokol dairesinin başı olan ve Aya Ro
manos Kapısı savaşlarında bile Konstan
tin'in yanından ayrılmayan Franzes, tut
sakların pay edilmesi sırasında Osman
l ı  atlılarının komutanına düşmüştü. 
Efendisinin Anadolu'daki çiftliklerine 
götürülmüş, fakat yaşı ve mevkiine uy
gun bir biçimde muamele görmüştür. 
Kuşatmadan dört ay sonra Edirne'ye ge
lip kendisini azat ettirecek parayı bulma
sına da izin verilmişti. 
Fatih Sultan Mehmed'e yakıştırılan 
kötü davranış lar, daha sonra ları Vene
dik'e s ığınan Franzes ' in  yazılarında 
büyük bir tarafsızlıkla anlatılmaktadır. 
Franzes suçu değil, iyi n iyeti ortaya çı
karmıştır. 
Fatih'e atfedilen zalimce hareketler, 
padişahın uyguladığı ileri görüşlü ve 
hoşgörü dolu politikasıyla ters düşmek-

tedir. Bu iftiraları yurtlarını ve ai leleri
ni savaşta kaybeden kişilerin uydur
duklarına kuşku yoktur. Bu konuda da 
Salaberny şunları yazmıştır: 
"Notaras'ın idamı için ileri sürülen itham
lar ve benzer ifadeler, bir sultanı suçlama
ya asla yeterli değildir. Gerçekte Notaras, 
su l tana ihanet etmiştir. Fatih Sultan 
Mehmed' in, belki de politikasının gere
ği olarak Notaras'ı bağışlaması ve ona kar
şı mertçe davranması, bu çeşit suçlama
lara inanılmamasını gerektirir." 

Patrik' e Asası ve Tacı 
Teslim Edildi 
Fatih Sultan Mehmed, fetihten beş gün 
sonra Kuran' ın yenik düşenlere tanığı 
vicdan özgürlüğünü, yazılı bir belgeyle 
ortaya koydu. Müslümanlar için kentte
ki kiJiselerin yarısını camiye çevirdiğini, 
kalanını Hıristiyanların ibadetlerine bı
raktığını da açıklıyordu. 
Kendi dinine karşı olan başka bir dini ez
mek, ya da hiç olmazsa küçük görmek 
yerine, ş imdi kendi uyruğu olan insan
ların dinine siyasal amaçlarla da olsa de
rin bir saygı gösteriyor ve Müslümanla
ra tanınan hakları tanıyordu. Patrik kıya
fetiyle ve büyük bir şatafat içinde sara
ya gelen Patrik Gennadios Skholarios, ra
hiplerden oluşan bir kortej in ortasında, 
sultanın elinden patrik atandığın ı göste
ren fermanı27 aldı . 

27 Fatih Ayasofya'yı camiye çevirince, bu tapınağın yanında bulunan patrikhaneyi de ,  bugün Fatih Camisi'nin yerin
de bulunan "Ayiyon Apostolon" (Saints Apotres ya da Havariler) Kilisesi'ne naklettirdi. Ancak eski Bizans imparator
larının mezarlarının bulunduğu bu ikinci kilisenin yerine Fatih Camisi'nin yapılması kararlaştırılınca, iki yıl sonra 
( 1 455'te) Rum Ortodoks Patrikhanesi buradan kaldırılarak "Panmakaristos" adında rahibeler manastırına taşındı. Yüz 
otuz iki yıl sonra l l l .  Murad döneminde Panmakaristos Manastırı, "Fetihiyye" adıyla camiye çevrildi. ( 1 587). Böylece 
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Sultan kendisine "Hıristiyanlara ve pat
riklerine karşı, benden önce imparator
larınızın gösterdiği korumayı gösterece
ğime güvenebilirsiniz" dedi. 
Tahtında oturan padişah dinsel otorite
nin bir simgesi olan tacı patriğe teslim 
etti. Taç giyme töreninden sonra Fatih 
Sultan Mehmed, din hocalarının hoşnut
suzlukianna ald ırmadan Gennadius 
önünde, siyasal iktidarın dinsel iktidar 
önünde takınması gereken saygıyı gös
terd i. Patriği, sarayın dış kapısına kadar 
götürdü. 
Altın ve değerli taşlarla işlenmiş koşum
ları olan bir ata binen Patrik Gennadi
os'u, dizginlerden tutarak bir süre götür
dü. Sultanın, patrik için hazırlattığı sa
rayına kadar vezirler, paşalar, yeniçeri 
ağası ve kalabalık bir koruma birl iği 
Gennadios'a eşlik etti. Kiliselerio eşit bi
çimde paylaşılması, her iki toplumun is
teğine göre yapıldı. 
Sultan, yapılan bütün Hıristiyan ayinle
rine iki dine sahip bir halkın hükümda
rı olarak katılıyordu. Birbirlerine karşı bi
le bu kadar hoşgörüyle davranamayan 
Rumlar, her zaman Fatih Sultan Meh
med için hayır duaları ediyorlardı. 
Başkent sald ırılar, tutsak almalar ve 
kaçmalar yüzünden tenhalaşmıştı. Bu 
durum karşısında Fatih Sultan Mehmed, 
bazen vaatlerle, bazen tehditlerle Avru
pa ve Asya eyalerierine kaçmış olanları 
geri çağırtıyordu. Venedik gemileriyle 
İ talya'ya kaçamayanlar ile efendileri ta
rafından serbest bırakılanlar, kendileri-
--------------- --------

ne yalnız imparatorluklarını değil, din
lerini  ve yurtlarını da veren bir fatihin 
çağrısına uydular. Birkaç ay sonra İstan
bul surları içinde Rumların sayısı Türk
lerin sayısını geçti. 

İstanbul Ba§kent Olmaya 
Hazırlanİyor 
Sultan Mehmed, bu nüfus farkına rağ
men İstanbul'u kendisine başkent yap
mak istiyordu.  Buyruğu üzerine mimar
lardan, ustalardan ve işçilerden olu�n bir 
ordu eskiden Akropol tarafından işgal 
edilen, Boğaz'a doğru bir dil gibi uzanan 
ve şimdi Sarayburnu denilen yeri tama
men yerle bir ettiler. 
Ortası hafifçe yüksek olan bu alan üze
rinde Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı
ların İstanbul'daki ilk görkemli sarayı
nı yaptırmaya başladı. Bu saray kent ta
rafında olası ayaklanmalara karşı gü
venliği sağlayan yüksek bir duvarla çev
rilmişti. Öteki üç taraftan da Marmara 
Denizi'ne, Boğaz'a ve Haliç'e doğru 
hafif meyille iniyordu. 
Dünya üzerinde hiçbir mevki, bu saray 
kadar otoriter bir imparatorluğun te
mel taşı için seçilmiş olamazdı. Saray sır
tını, yıkıntı halindeki anıtlarla yararsız 
surlar arasında yok olmaya bırakılmış Yu
nan-Roma İmparatorluğu'nun bu eski 
başkentine dayamıştı. 
Köşkleri, Uludağ ile sınırlanmış olan uf
kuna yüksek bir yerden bakıyordu. Üç 
yanında Marmara'nın, Boğaziçi 'nin ve 

patrikhane buradan kaldırılıp Fener'deki Panaiya Kilisesi'ne götürüldü. 1 597 yı l ına kadar burada kalan patrikhane, da-
ha sonra Balat'taki Aya Dimitri Kilisesi'ne yerleştirildi. Nihayet patrikhane 1 601  yılından itibaren yine Fener semtin
deki Ayayorgi Manastırı'na nakledi ldi .  Patrikhane, tam üç yüz yıldan beri bugünkü yerindedir. 
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Haliç' in berrak ve derin suları vardı. Ku
zey rüzgarlarını Avrupa kıyısının tepe
leri kesiyordu. 
Şöyle bir bakıldığında Boğaziçi 'nin ka
yalıkları, harabeleri ve ormanları, tek 
tük köyleri, bir-iki yalısı görülüyordu.  
Bahçelerdeki dev çınarların, görkemli 
serviierin gölgeleri, camiierin minare
leri, gizemli sarayların kubbeleriyle 
kesişiyordu.  Kağıthane'den ya da Jus
tinyen ' in yaptırdığı soyollarından gelen 
billur gibi sular, sarayın haremindeki ha
vuzların fıskiyelerinden şırıld ıyordu. 
Sürekli dalgalarla dövülen Saraybur
nu'nun kıyıları yemyeşil çayırlada kap
l ıyd ı. 
Fatih Sultan Mehmed' in orağını bırakıp 
kudret, sükunet ve eğlence yeri olarak 
seçtiği yer böyle bir yerdi. Şimdi de o 
yıllardaki görünümü korumaktadır. Yal
nız bu saraylarda hala çadırların zarif ya
pısını, hafifliğini ve kararsızlığını anım
satan görünüşler vardır. 
Taş temeller üzerine hemen hemen tama
men taş ve sedir ağacından yapılmıştır. 
Saraylar tıpkı, çadırın kapıları üstüne 
kaldırılmış perdelerden giren hava gi
bi, kara ve deniz rüzgarına açıktır. Bu 
saraylar, Asya otlaklarını hatırlatan ağaç
l ıkların ve bahçelerin ortas ına, inşa 
edilmiş gibi değil de, dikilmiş gibi du
rurlar. 
Çadırların üstünü hatırlatan bir sürü 
kubbesi vardır. Iki ikiimin sarmaşıkiarı 
ve çiçekleri ile kucaklaşan girişik figür
lerle bezenmiştir. Saraylar, savaşçı haya
tıyla değişikliğe uğramış ordu, aşiret ve 
kır yaşamısından izler taşıyordu. Do
ğu 'nun eğlence, seyir ve otoriteyle do-
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lu havasını duyumsatıyordu. Bugün iki 
nesilden beri terk edilmiş bu saraya gi
rildiği zaman, ülkeyi koruyan eski deh
şet havasını ve ürpertici sessizliği fark 
eder, haremdeki gözdelere ayrılan bah
çelerdeki yasemin kokularıyla ve köşk
ler, saraylar, geniş bahçeler arasında yo
lunuzu şaşırırsınız. Dış kapı ile iç duvar
lar arasında uzanan sık bir çam ormanı
nın gölgesi, bu bahçeleri meraklı gözler
den gizlemeye çalışır. 
Fatih Sultan Mehmed, kente yeniden 
halkı yerleştirdikten ve sarayın yapı�ı
na başladıktan sonra orduyu Edirne'ye 
gönderdi. Osmanlı  donanmasının Ge
libolu, Mudanya ve Selanik'e götürdü
ğü altmış bin tutsağın fidyesi Orta ve 
Doğu Anadolu Türk boylarını zengin
leştirdi. 
Işte böylece bin yıllık saltanattan sonra, 
Romalıların adını bile bilmedikleri bir 
milletin başkenti olan Doğu Roma Im
paratorluğu'nun başkenti, tarihe karışmış 
oldu. Bizans düşmeden önce imparator
luk çok zayıflamıştı. Istanbul'un düşme
si Avrupa 'da pek az ilgi uyandırdı. Os
manlıların H ıris tiyan dünyasının en  
önemli merkezlerinden birini ellerine ge
çirmeleri, Avrupa'da hiç de dehşet ve acı
ma duygusu uyandırmad ı. 
Romalılar, komşuların, usandırmışlar, 
Rumlar ise dünyayı kendilerine duyulan 
nefretle bıktırmışlardı. Osmanlıların fet
hine karşı bir tek ses duyuldu, bu ses bir 
avuç dağlının başına geçen İskender 
Bey'in sesiydi. 
Şimdi yeniden Epir'e dönelim. 



•• •• 

ll. BOLUM 

Halil Paşa 'nın Acı Sonu 
Sultan IL Mehmed'in Fatih unvanını alı
şından sonra Edirne'ye dönüşü, Roma 
imparatorlarının zafer dönüşlerini anım
satacak biçimde oldu. 
Bizans Sarayı'nın yüksek rütbeli subay
larından, senatörlerinden, tanınmış ai
lelerinin kadın ve kızlarından oluşan bir 
kalabalık pad işahın arkasından geli
yordu.  
Bu kalabalık içinde, bağışlandıktan son
ra ihanete yeltenen ve bu yüzden çocuk
larıyla birlikte idam edilen Lukas Nota
ras ' ın karısı olan Prenses, yas elbiseleri 
içinde ve gözü yaşlı olarak ilerliyordu. 
Bu dul  prenses bir süre sonra utanç ve 
duyduğu üzüntüden yaşamdan ayrılacak
tır. Daha önce görüldüğü gibi, Fatih Sul
tan Mehmed Notaras'a erdemlerinden 
ve yeteneklerinden dolayı saygı göster
mişti. Kocasının suçu için hiçbir zaman 
dul prensesi kötülememişti. Ölümünden 
sonra da kusursuz bir Hıristiyan töreni 
yaptırmış ve adına bir anıt diktirmişti. 
Bir gerçek vardı ki öç, zaferin hemen ar-

kastndan geliyordu. Çandarb ailesinin 
dördüncü Sadrazaını olan, II. Meh
med 'in iki defa tahttan indirilmesinde 
önemli rol oynayan ve padişahın kalbin
de daima kuşku uyandıran Halil Paşa, ls
tan bul'un kuşatılmasından önce ve son
ra Hıristiyanlarla işbirliği yaptığı iddia
sıyla karşı karşıya kalmıştı. Hatta efen
disine Hıristiyan başkentini zorunlu
luk karşısında vaat ettiği yolunda söylen
tiler çıkarılmıştı. 
Daha alt rütbeden olan vezirler ve ordu, 
ilk saldırıların yavaşlığını ve başarısızlı
ğını, güya Konstantin'le aniaşan Halil Pa
şa'ya bağlıyorlardı. 
Bu söylenti ve suçlamalar Hali l  Pa
şa'nın davranışlarıyla bağdaşacak bir 
kanıt gösterilemiyordu. İstanbul düşmüş
tü; sefer hazırlıklarını büyük bir gizlilik 
ve hızla yapmıştı. Eski dönemde kalan 
yanlışları nı, yetenekleriyle elde ettiği za
feri efendisine armağan ederek unuttu
rabilirdi. 
Kaldı ki, bu zaferi en çabuk ve en sağ
lam biçimde Sultan II .  Mehmed 'e sağ
layabilmişti. Sadaret dönemi Osmanlıla-
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rın aklında eıı. parlak zaferierin elde 
edild iği dönem olarak kalmıştı. Ancak 
kıskançlık ve nankörlük kendisine kar
şı d ikilebilirdi. 
Padişah zafer kazanmış olarak Edir
ne'ye döner dönmez hemen sadrazaını 
huzuruna çağırttı. Konstantin ve Lu kas 
Notaras ile Osmanlıların gayretini kırmak 
için anlaşma yaptığını, bu amaç için 
onlardan armağanlar aldığını söyledi. 
Bir başka gün Halil Paşa ile yaptıkları bir 
gezide, köylünün birinin çiftliğinden ge
çerken zincire vurulmuş bir tilkinin çır
pındığını görünce, "Zavallı hayvan, öz
gürlüğünü satın almak için neden Halil'e 
başvurmadın" d iye mırıldandı. 
Başının üzerinde dolaşan tehlikeyi sezen 
Halil Paşa, çevresinde dolaşan kıskanç
lık dalgasını ve öç alma fırtınası geçiştir
rnek için yaşlılığını bahane ederek Mek
ke'ye hacı olmaya gitmek istediğin i  bil
dirdi. Ancak düşmanlarının kurduğu tu
zaktan kurtulmak için çok geç kalmıştı. 
Osmanlıların gözünde Doğu 'nun en 
önemli kentinin fethin i  borçlu olduğu 
Halil Paşa'yı, Fatih Sultan Mehmed, ve
zirlerinin en eski duygularının baskısı al
tında d ivan toplantıs ından çıkar çık
maz tutukiattı ve Edirne zindanlarına at
tırdı. Acı içinde geçen kırk günden son
ra hücresine giren cellatlar, kendisine an
cak dua edecek zaman bıraktılar. 
II. Murad'a ve oğluna son derece sadık 
olan bu devlet adamı, olağanüstü değer
li hizmetlerinin karşılığını, bir bilgenin 
tevekkülüyle karşıladı. 
Kendisini idam etmeye gelen çavuşlara, 
"Başımı sultanın ayaklarına atın, ona ve-

1 Sil ivri. 
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rebileceğim daha değerli bir şeyim yok!" 
demiştir. 
Halil Paşa'nın kellesi ertesi gün sarayın 
önüne asıld ı. Büyük servetini oluşturan 
yüz yirmi bin duka altını sultanın hazi
nesine aktarıldı. 
Bir suçsuzun bu biçimde idamıyla, Os
manlı tarihine kanlı sayfalar ekieyecek 
olan sadrazam idamlarının ilki gerçekle
şiyordu. Büyük adamlar hem halkın, 
hem de hükümdarıo husumetini üzer
lerine çeker. Halk o kişilerden nefret 
eder, hükümdar ise çekinir. 

Kaptanıdeıya Hamza 
Pa�a' nın Ba�arısızlığı 
Bir Yunan kadının oğlu olan ve damar
larında bir damla Türk kanı bulunmayan 
Sırbistanlı Mahmud Paşa, Halil Paşa'nın 
yerine sadrazam olarak atandı. 
Selimbia'da1 Osmanlılar tarafından tut
sak alınan Mahmud, İskender Bey gi
bi sultanın sarayında yetiştirilmişti. 
Il .  Mehmed, onu hazineyi yönetmekte 
gösterdiği bağlılık ve beceriden dolayı se
verdi .  İstanbul'un fethinden sonraki 
yıllar, Edirne'de arka arkaya vezirlerin 
yer değiştirmesi ve Turahan 'ın Yunan is- · 

tan ve E pir' e seferler yaparak Bizans İm
paratorluğu 'nun kalıntılarını temizle- . rnek amacıyla Palaiologos Ailesi 'ne kar
şı yaptığı savaşlada geçmiştir. 
İstanbul'u eline geçiren gücün etkisiy
le sinen İ talya ve Tuna boyu Hıristiyan 
devletleri elçilerini birbiri ardından gön
dererek Fatih Sultan Mehmed'e saygı
larını bildiriyorlardı. 1455 yılında Fatih'in 
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bizzat katıldığı kısa bir Sırhistan seferi 
sonunda zengin Novomonte kenti ele 
geçirilirken, bu kentin gümüş madenie
ri de imparatorluğun hazinesine bağla
nıyordu. 
Fatih ordusunu komutaniarına emanet 
ederek, uyruğunu kısa bir süre sonra ger
çekleşecek olan başkent değişimine 
alıştırmak için saray erkanıyla birlikte ls
tanbul'a geldi. Yeni sarayın görkemli açı
lış törenine katıldı. 
Sırbistan'da, Yunanistan'da, Makedon
ya'da, Karadeniz kıyılarında, Anado
lu 'da ve Ege'de her şey önünde eğitiyor
du. Kudüs Saint Jean Şövalyeleri bile, pa
dişahın adalarından birkaçını ellerinde 
tuttukları için ödemek zorunda olduk
ları vergiyi gizlemek amacıyla arma
ğanlar yolladılar. 
Görünüşte bile olsa böyle bir bağımsız
lığa. Fatih izin veremezdi. Koca bir im
paratorluğu devirdikten sonra, güçlü 
devletin yanı başında savaşçı bir manas
ura göz yumu lamazdı. Armağanların 
vergi şekline dönüşmesi için vezirler ve 
tarikatın büyük üstadı tarafından yürü
tülen yararsız ve tahrik edici görüşme
ler II .  Mehmed tarafından bir hakaret 
olarak kabul edildi. 
Karadeniz'in, Marmara 'nın, Yunanis
tan'ın ve Anadolu'nun limanlarında bu
lunan deniz kuvvetlerine Rodos'un fet
hi iç in buyruk verildi. Kaptanıderya 
Hamza, üç yüz kadırga ve büyük yelken-

!iyi topariadı ve deniz leventlerle donat
tı. Hamza Paşa efendisinin yasasını ada
lara götürmek üzere hızla hazırlıklarını 
tamamladı .  
Ne var ki üç yüz gemisini adalar ve Ro
dos çevresinde boşuna dolaştırdı. İki ay 
süren bu sefer, adaların Osmanlıların 
egemenliğini tanıyıp tanımadıkları yo
lunda belirsiz sözlerden ve anlaşmalar
dan başka bir şey getirmedi. Fatih bu du
ruma çok kızdı ve Hamza Paşa'ya "Eğer 
babamın dostu olmasaydın, canlı canlı 
derini yüzdürürdüm" dedi. 
Sultan Mehmed'in gözde adamların
dan Yunan ası l l ı  Yunus adında biri ,  
Kaptanıderyalığa getirildi .  Yunus'un 
yaptığı seferlerde Lesbos Adası'na sahip 
olan Cenevizlilerin komutanı Ooria, 
Yunus'un eline geçirdiği bir adayı kur
tarmak için tek kızını Fatih'e yolladı. Sul
tan' ın ihtirası ve hiddeti ancak haremi
ni süslediği canlı ganimetler karşısında 
diniyordu. 

Uygarlık Vatikan 'la Boy 
Ölçüşecek Duruma 
Gelmişti 
Ege adalarından sağlanan öteki gani
metler yeni başkentin süslenmesinde 
kullanılıyordu. Bizans 'ın fetihten önceki 
kuşatılması sırasında şehit düşen Peygam
ber'in yakınlarından Eyüp'ül EnsarF 

2 {Halid bin Zeyd, Ebu) islam ulularından (öl. istanbul 672). Hz. Muhammed' e ilk inananlardandır. Hz. Muhammed 
Medine'ye göç ettikten sonra, mescit ve çevresindeki odalar yapılıncaya kadar Eyyüb el Ensari 'n in evinde kaldı. Hz. 
Muhammed'in kamutası altında yapılan bütün savaşlara katıldı. Bizans:a karşı savaştı. Yezid kamutasında istanbul 
üstüne yürüyen ordu da görev aldı {67 1 ) .  istanbul kuşatmasında öldü. istanbul'un fethinden sonra (bugünkü Eyüp il
çesinde) üzerinde "Kabr-i Eba Eyyüb" yazılı bir taş bulununca, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle bir türbe, yanına da 
bir cami {Eyüpzultan Camisi) yapıldı. 
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türbesinin bulunduğu yere cami yapılıyor
du. O zamandan beri padişahların kılıç ku
şanmaları hep bu camide yapılmıştır. 
İstanbul 'da Müslümanların ibadeti için 
on bir cami daha yapılmıştır. Bunların 
içinde en büyük olanı Fatih Camisi'd ir. 
İstanbul'un en yüksek tepelerinden bi
ri üzerinde Marmara Denizi ile Ha
liç'in arasında kalan düzlüğün üzerinde 
yapılan bu cami, Osmanlı mimarisinin 
başyapıtlarından birid ir. Güneş altında, 
parıldayan deniz gibi görünen kubbele
ri  ku rşundan yapılmıştır. Kubbeler, 
pembe Mısır graniti ve Korent merrne
rinden yapılan sütunların üzerinde du
rur. Dört kurşun kubbeyle örtülü kare bi
çimdeki avlu binayı çevreler pariatılmış 
mermer sıralarda Müslümanlar oturur. 
Fıskıyeli çeşmeler ibadete gelenleri serin
letir. Serviler gölgeleriyle aviuyu örterler. 
Peygamber'in İstanbul'un fethiyle ilgili 
sözleri altın harflerle duvara kazılmıştır: 
"Onlar İstanbul'u alacaklardır; ne mut
lu o komutana, ne mutlu o orduya ! "  
Dinbilim, hukuk, felsefe, tarih, edebiyat 
öğreten ve birer yüksekokul olan sekiz 
medrese caminin çevresinde yer almıştır. 
Hocalara ve öğrencilere ücretsiz verilen 
odalar, dersliklerin üzerinde bulunmak
tadır. Öğrenciler ve yoksullar günde iki 
kez bedava dağıtılan yemeği imarette yer
ler. Akıl hastaları ile öteki hastalıklar 
için iki ayrı hastane, kalacak yeri olmayan 
yolcular için de bir kervansaray vardır. 
Halk için bir kütüphane ve hamamlar bu
lunuyordu. Ayrıca bir sarnıç ile bir mezar-

lık, Fatih Camisi külliyesini tamamlar. İş
te böylesine görkemli ve anlamlı anıtlar 
tasarlayan uygarlık, bu anıtları süsleyen 
sanat, akıl ve dinle yoksul halka adanan 
merhamet, Vatikan kurumlarıyla yarışa
bilecek bir düzeye gelmişti. 
Padişahlığının sakin yıllarda sevgili kı
zı Ayşe Sultan ile Karaman beyinin kı
zı olan eşi Sitti Sultan, Fatih Sultan Meh
med'in kendilerine bağlattığı paralada 
camiler yaptırmışlardı. 
II. Murad ve Çandarlı Ailesi 'nden arka • 
arkaya gelen dört sadrazam tarafından 
yerleştirilmeye çalışan imparatorluğun 
biçimi, Osmanlı örgütünün temelini 
oluşturan din, baba otoritesi ve askerlik 
üzerine dayanıyordu. 
Hükümete, çadır yaşamından kalan ve 
bozkırda bütün sorunların görüşöldüğü 
yer olan çadırın eşiğine benzetilerek Os
manlı Kapısı deniyordu. Aşiret başkanı
na ait otağın kapısını koruyan muhafız 
kıtası gibi, sarayın kapısını koruyan hü
kümdar ordusu vardı. İşte bundan dola
yı hükümetin bulunduğu yere Babıali, 
yani "yüce kapı" denilmeye başlandı. 
Sadrazam, hükümdarıo eşiğini koruyan 
askerlere komutanlık ederdi .  Sarayın 
ikinci bir kapısı, "Bab-ı Saadet", Harem 
Dairesi 'ne açı lırdı. 

Üst Düzey Yöneticiler 
Eski Türk çadırlarını tutan dört direğin 
anısına, devletin en önemli yönetim bö
lümleri dörde ayrılmıştı. Bunlar; vezirler, 
kazaskerler, defterdarlar' ve nişancılardı.4 

3 Osmanlı imparatorluğu'nda maliye ve hazine işlerin i  yürüten kişi . 

4 Osmanlı imparatorluğu'nda berat, menşur, name, mektup, ahitname, hüküm gibi evrakın baş tarafına padişahın 
imzası olan nişanı koyan ya da tuğra çeken Divan-ı Hümayun üyesi görevli. 

262 



F A T İ H  S U L T A N  M E H M E D  

Sultanların gözetiminde saray yönetimi 
ve törenler çok daha sıkı kurallara bağ
lanmıştı. Köleler asla padişahların sofra
sında yemek yiyemezdi. Bayramlarda bir 
taht ortaya konur, padişah önünden ge
çen büyüklere elini öptürürdü. 
Fatih Sultan Mehmed de kendinden ön
ceki hükümdarlar gibi d ivan toplantısı
na sık sık başkanlık ederdi. Sultan, bu 
arada çeşitli di lekleri olan yurttaşları 
da kabul ederdi. Bir gün, Anadolu lu bir 
Türkmen toz içindeki elbiseleriyle lsran
bul'a gelmiş ve Divanın huzuruna çıka
rak kaba bir şekilde sormuştu: 
"Aranızda su ltan olan kimdir?" 
Bu küstahça davranışa çok kızan Sadra
zam Mahmud Paşa, Fatih Sultan Meh
med'e imparatorluğun yüce makamının 
bu biçimde zedelenmemesi için öneri
de bulundu. 
O günden sonra Fatih Sultan Mehmed, 
divan toplantılarına katılmadı. 
Haftada dört defa imparatorluğun en bü
yük devlet adamı divan toplantısı için sa
raya geliyordu . Daha alt rütbedeki dev
let adamları önceden toplantı salonuna 
geliyorlar, sadrazaını elleri göğüslerinde 
kavuşturulmuş olarak ayakta, sıra halin
de d urarak selamlıyorlardı. 
Vezirleriyle selamlaşan veziri azam, 
bun ların aralarından geçiyor ve kendisi 
için ayrılmış en görkemli sedire oturu
yordu. Maiyetini oluşturan mabeyinci, 
muhafız ve emir subaylarından oluşan bir 
kurul, Divan'ın görkemli görünümünü 
daha da artırıyordu. 
Kazaskerler, vezirlerden sonra ikinci sı
rada gelir ve adalet işlerini düzene ko-

yup, ikinci derecede kadıların atamala
rını yaparlardı. 
Defterdarlar, sicil işlerine bakan devle
tin en yüksek yönetim işleri sorumlu
suydu.  
Nişancılar, devlet katipleri olarak görev 
görürlerken, Divan'dan çıkan kararların 
altına padişahın mührünü basarlardı. 

Din Adamları 
Beyler ve beylerbeyi eyaJetleri yönetir
di. Bunlar, sancakbeyleri aracılıf?;ıyla 
topladıkları vergileri, ganimetieri padi
şaha vermekle yükümlüydü. Sancaklar
dan toplanan atlılar, imparatorluk ordu
suna katılırdı. Düzenli vergiler yılda 
iki milyon duka altına kadar çıkardı. 
Din adamları, yani yasa adamları sınıfı, 
yine Fatih Sultan Mehmed zamanında 
sağlam kurallara bağlanarak örgütlenmiş
lerdi. 
Kuran'da yazılı olan dinsel hukuk kural
larını ve bazı yorumları açıklamak hak
kı kesin biçimde yalnızca din adamları
na tanınmıştı. 
lbadet, imam ve diğer cami mensupia
rına ait bir görevken,  gelenekiere göre 
uygulanan uygar yaşamla ilgili d iğer iş
lemlerin yorumları ise d in  adamlarına 
aitti. 
Bu karışık görevlerinden dolayı, hem 
dinsel, hem siyasal güce sahip oldukla
rından, camilerde yalnız dinsel işlerle gö
revli kişilerin yanında, kıyaslanmayacak 
bir üstünlüğün temsilcileriydiler. 
Aynı zamanda bu din adamları kadılar, 
yazarlar, müderrisler, yorumcular, din hu-
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ku ku bilginleri yetiştiren E nderun 'un5 
değişmez öğretmenleri olmuşlardı. 
Böylece, başlarında şeyhülislam olduğu 
halde, bağımsız kişilikleriyle hüküme
tin otoritesinden bile üstün konumda 
olan manevi bir güce sahip sınıf durumu
na gelmişlerdi. Sultan ve vezirlerin ke
sin egemenliğini dengeleyecek bir oto
riteye sahiptiler. Bu sınıf mensupları, dü
şünce ve vicdan üzerinde otorite kurma
yı bile denemişlerdir. 

Padişahın Özel 
Yardımcıları 
Sarayın iç ve dış korunmasıyla görevli 
olan birliklerin komutanlığı asker ve si
vil ağalara verilmişti. Hepsinin başında 
yeniçeri ağası bulunurdu. 
Bir bölümü atl ılara komuta ederken, öte
kileri Anadolu ve Rumeli ordularının pi
yade ve topçu birliklerinin başında bu
lunurdu. 
Kapıağası6, beyaz bir hadımdan seçi lir, 
emrine kırk tane beyaz hadım daha ve
rilirdi. Bunlar sarayda yetiştirilen soylu 
çocuklara velilik ederdi .  Kapıağası, pa
dişaha her yerde eşlik ederdi .  Türhanı
nı sunar, camide padişahın namaz seeca
desini serer, namaz kılacağı yeri birkaç 
defa yalayarak zehirli olup olmadığını 
araştırırdı. 

Padişahın özel hazinesinin anahtarını her 
zaman üstünde taşırdı. Yemekleri sofra
ya bizzat kendisi koyar; elleriyle hazır
ladığı şerbetleri, reçelleri, dondurmala
rı, şarabı ve suyu önce tadar, sonra sul
tana sunardı. 
Sarayda yetiştirilen soylu çocukların en 
büyüğü padişahı soyup giydirmekle gö
revlidir. 
Onunla beraber dört ağa hükümdarıo 
hizmetlerini görürdü. 
Bunlar; başınabeyinci sayılan hasodaba
şı/ silahdarağa, sultanın hırkasını taşıyan 
çuhadarağa ve rikabdar ağası8 idi. Dilsiz
ler, cüceler, şarkıcılar, maskaralar, hok
kabazlar, saraydaki kalabalık uşak top
lu luğu sayesinde barınırlardı. 
Geleceğin yöneticileri ve subayları ola
cak soylu çocuklar, başkentin bil im ve 
sanatta en gözde hocalarından ders 
alırlardı. Kendilerine ayrılan saray, pa
d işahın sarayının ön tarafında bulunur 
ve bir çeşit asker-sivil okul özelliğini ta
şırdı. 

KanlıYasa 
Fatih Sultan Mehmed döneminde, tah
ta geçen padişahların milletin selameti 
adına kardeşlerini öldürmelerine olanak 
tanıyan bir yasa çıkarıldı. Aynı karından 
çıkmış olan iki kardeş, bir gün öneeye ka
dar birbirlerini seviyor, bir gün sonra ya-

5 Osmanlı imparatorluğu'nda saraylarda kurulan eğitim kurumları. 1. Murad ilk Enderun mektebini saray hizmetle
rinde çalışacak görevliler yetiştirmek üzere Edirne'deki eski sarayda kurdurdu. Fatih, Enderun örgütünü genişleterek 
istanbul'da Eski Saray ile Yeni Saray'da Enderun mektebini kurdurdu. l l .  Bayezid Galatasaray'da ikinci bir Enderun mek
tebi açtırdı. Enderun mektebi, Tanzimat'tan sonra önemini yitirdi. 
6 Av dışında padişahın yanında bulunan iç ağalarının en büyüğü. 
7 Törenlerde padişahın elbisesini giydirir, çıkarır, padişah nereye giderse yanında bulunurdu. 
8 Padişah ata binerken üzengisini tutan kişi. Üzengi ağası. 
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sa gereği biri cellat, diğeri kadere boyun 
eğen kişi oluyordu.  
Bu kardeş cinayetlerini S?Vunan bazı ki
şi ler, Horasan bölgesi aşire tlerinden 
Partların Arsasid Hanedam'na mensup 
Ochus'un, elli kardeşini tahtın selame
ti ad ına katiettiğini ileri sürerler. 
İşin garip yanı, bu yasa hükmünün saray
da doğum yapan bütün cariyelere kadar 
uzatılınası idi. Gerekçe olarak da, bun
ların doğurduktan erkek çocukların da
marlarındaki kanın hükümdar sütalesi
nin kanı olması sebebiyle, ileride taht 
üzerinde hak iddia etmeleri olasılığı 
gösteriliyordu.  Onun için bu tür çocuk
larının göbeklerinin bağlanmaması em
redilmişti. 
İslam Peygamberi, Arabistan'da sürdü
rülmekte olan, çadır için gereksiz mas
rafa yol açan ve üretime katılmayan kız 
çocukların ın katled i lmesi geleneğine 
son vermişti. 
Osmanlı hukukçuları da sonradan yap
tıkları yorumlarla, yalnız hükümdar ai
lesin in erkek çocuklarına uygulanan bu 
katliamın, sivil halka uygulanmaması ge
rektiğini ileri sürdüler. · ·  

Hunyad Yeni Bir Haçlı 
Seferi Hazırladı 
Bu anıtlar, görkem, devlet yönetimi ve 
kurumlar tamamlanınca I I .  Mehmed, 
Konstantin'in iki kardeşi Demetrios ve 
Tomas Palaiologos tarafından paylaşılan 
Yunanistan üzerine yürüdü. 

Kaptanıderya Yunus Paşa, Ege adaları
nı haraca kesmekte devam ediyordu. Bu 
adaların en güzeli sayılan Lesbos'tan ola
ğanüstü güzellik te yüz genç kız ile genç 
erkek getirdi ve sultanın sarayına arma
ğan etti. 
Daha önce öz kızını göndermekle Fa
tih'in hoşgörüsünü sağlamış olan Doria, 
vergi toplamak için adada bulunan Türk 
askerlerini ani bir baskınla yok etti. 
Bu ihanet Sultan Mehmed 'in hiddetini 
uyandırdı. Adaları ve Mora'yı bizzat ba-• 
şında olacağı donanmasıyla topraklarına 
katmaya gideceği zaman, o ana kadar ses
siz duran ve hatta İstanbul'un kuşatılma
sı sırasında yard ımda bile bulunan Hun
yad'ın harekete geçmesi, ernelinden 
vazgeçmesine neden oldu. 
Yeni bir papanın, III. Calixrus'un çağrısıy
la uyanan Hıristiyanlar, hem Yama'nın ve 
hem de İstanbul'un öcünü almak üzere 
son bir Haçlı Seferi düzenlemişlerdi. 
İhtiyarlamış olan, fakat Macar tahtını oğ
luna vermek isteyen Hunyad, papa, 
İ talya ve Almanya devletleri tarafından 
Osmanlılara karşı kurulacak kuvvetlerin 
komutanlığına getirilmişti. 
Ancak şövalyelik örgütünden bıkmış 
olan Fransa, papayı istemeyen İngilte
re, kendi içişleriyle meşgul olan Al
manya, ticaret, sınır ve denizcilik çıkar
ları yüzünden Osmanlılara bazen dost, 
bazen düşman olan ve dinin ancak ta
mahlarını örten bir bahane olduğunu ile
ri süren Venedik, Ceneviz, Ragusa9 Ma
caristan ve Lehistan ile ortak bir harekat 
için birleşmeyi reddetmişlerdi. 

9 Dalmaçya kıyısında eski cumhuriyet. Yunan kenti Epidauros'un Adriyatik'te Dalmaçya kıyısı yakınında kurduğu ko
loniden doğdu. Ragusa daha sonra Duvronik adıyla yeni kurulan Yugoslavya'ya katıldı. 
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İskender Bey bile, Fatih tarafından des
teklenmiş, hatta üstü kapalı bir ateşkes 
elde etmişti. Türkler kadar çekindiği Ve
nedik ve Macaristan'a karşı Arnavut
luk'taki durumunu güçlendirmeye çalı
şıyordu .  
Bu zayıf birliğin baş komutanı seçilen 
Hunyad, cesaretiyle Haçlıları güçlendir
mek için çok çaba sarf etti. Hunyad bir
çok yenilgiye rağmen Macarların halk 
kahramanı haline gelmişti. Bundan son
ra yapacağı hareketlerle çok güzel anı
lar bırakmak istiyordu. 
Amacı kendisinden sonra soyunun Ma
car tahtına layık görülmesini sağlamak
tı. Müttefiklerin öncü kuvvetleri için, Sır
histan'ın ele geçmez kenti Belgrad' ı  
seçti. Hunyad, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun anahtarı sayılan bu kenti alarak 
onu Fatih Sultan Mehmed'e karşı savun
mak, bu arada Peşte'de asıl istila kuvve
tini hazırlamak istiyordu.  
Bu amaçla yirmi bin Macar, Leh, Tran
si!vanyalı ve İ talyan' ın kornurasında 
sald ırıya geçti. Her zaman olduğu gibi, 
ikiyüzlü hareketler, el altından yapılan 
çalışmalar, sahte barış önerileri, savaş ha
zırlıklarını gizliyordu.  Ancak Fatih Sul
tan Mehmed' in uyanıklığı i le Tuna 
boylarını gözleyen Osmanlı casusları 
Hunyad'ın hazırlıklarını günü gününe 
padişaha bild iriyorlardı. Fatih, yirmi 
bin askerin ırmağı aştığını ve hedefi 
Belgrad olan bir saldırının düzenlendi
ğini haber aldı. 
Hu nyad ' ı  gafi l  aviarnayı ve yandaş 
devletlerin örgütlenmesine fırsat ver-

meden Belgrad 'da başların ı  ezmeyi 
tasarladı .  
Anadolu ', Gelibolu, İstanbul ve Yunanis
tan seferine çıkan Selanik'teki birlikle
rini hemen çağırdı. Topladığı yüz elli bin 
kişilik orduyla Filibe, Sofya ve N iş üze
rinden geçerek Belgrad'a doğru ilerleme
ye başladı. 
Tuna'da ilerieyebilecek yapıda olan üç 
yüz kadırgadan oluşan Osmanlı ince 
donanması10 Haliç 'ten hareket etti. 
İnce donanma Yunus Paşa komutasın.da 
Varna kıyılarını izleyip, Tuna'ya girecek 
ve Macarlara karşı savaşılırken yardıma 
koşacaktı. 
Padişahın çabukluğu Hunyad'ı şaşırttı. 
Kentin Sırhistan tarafına bakan engebe
li dağların, bir doğal kale haline getirdi
ği eteklere Türk ordusu yerleşti. 
Arada kalan küçük vadi, ordusunun ka
rargahı durumuna getirilmişti. Kuşatılan
ların yarma hareketine karşı İstanbul fet
hinde kullanılan toplar, kayalıkların ar
kasına gizlenerek ateşleniyordu.  
Tuna'ya çıkan ince donanmanın beş ge
misi Belgrad'dan atılan güllelerin men
zili dışında kalarak Sava'i:un Tuna ile bir
leştiği yerde demir attı. Böylece kente 
erzak getiren Macar gemilerinin içeri gir
mesi önlendi. 
Hunyad, tehlikenin büyüklüğünü ve ça
bukluğunu gördü. Belgrad'ın savunucu
larını yalnız bırakamazdı. Onları kurta
ramazsa hiç olmazsa birl ikte çarpışarak 
ölürüz d iye düşündü. 

' 

10 Irma k ve göllerde kullanılan, altı kısmen düz gemilere verilen ad ve bu gemilerden oluşan donanma. Buna "nehir 
filosu" da denir. Uçurtma, kırlangıç, kancabaş, atkayığı gibı adlarla anılan çeşitli büyüklüklerde gemiler vardır. 
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Peşte'den bir" avuç adıyla hareket ede
rek Macar kenti Semlin 'e geldi. 
Oradan balıkçıların sazdan yapılmış sal
Iarına binerek karanlık bir gece yarısı giz
lice Belgrad'a girdi. Varlığı, kenti savu
nan Macarlara bir ordu gelmişcesine 
güven verdi .  

Hunyad, Yaşlı Haline 
Rağmen İyi Dövüşüyordu 
Belgrad 'ın karşılaştığı tehlikeleri incele
dikten sonra aynı hileyle kalenin dışına 
çıktı ve yardıma gelecek olan Macar ve 
Transilvanya birliklerini denetlerneye 
koştu. 
Çağrısı üzerine yukarı Tuna'da inşa 
edilmiş olan iki yüz kayık üzerine on beş 
bin piyade ve hafif toplar konuldu. 
Hunyad bu kuvvetiere komutanlık et
mek onurunu kimseye bırakmak istemi
yordu.  
Tuna üzerinde ilerlerken Belgrad ' ı  sa
vunan komutaniarına haber göndererek, 
Osmanlı donanmasına karadan saldırma
larını, kendisinin de ırmak üzerinden ge
lerek saldırıya geçeceğini bildirdi .  Hem 
akımının, hem de yelken ve kürekterin 
etkisiyle hızı bir kat artan Macar donan
ması, ırmağı kapatmış olan Osmanlı do
nanmasının üzerine yıldırım gibi indi. 
Bu baskıya dayanamayan Osmanlı gemi
leri açılmak zorunda kaldı. 
Bir anda ateşler içinde kalan gemiler bir
birine yanaşıyor, düşmanla savaş ıyor, 
fırsatını bulanlar kaçıyor, bir kısmı da ba
tıyordu. Yüksek bir çıkıntı üzerinde sa
vaşı izl.eyen Fatih Sultan Mehmed, Ma-

car gemilerinin üstünlüklerini, manevra 
yeteneklerini görüyor ve donanmasının 
sonunda yenik düşeceğini kestiriyordu. 
Macar bayrağı taşıyan bir çektiernenin 
pruvasında elinde kılıcı ayakta duran 
Hunyad, hızla Osmanlı amirat gemisine 
yaklaşıyord u .  
Kancalarta birbirine kenetlenen iki çek
tiernenin pruvalarında Hunyad ve Yunus 
Paşa arasında kanlı bir dövüş başladı. Bu
lundukları dar bölme askerlerin yar
dıma koşmalarına engel oluyordu . 

• 
İhtiyar yaşına rağmen silahlarını hala iyi 
kullanabilen Hunyad, sonunda Yunus 
Paşa'nın gırtlağına sapladığı kılıcını ha
vaya kaldırdı ve Osmanlı amiratini neh
rin sularına doğru savurdu.  Kentin sur
larından sevinç çığlıkları yükselirken 
Osmanlı ordusundan keder uğultuları ge
liyordu. 
Demir alan ve akıntıya kapılan Osman
lı gemileri Hunyad'ın önünden hızla 
uzaklaşmaya başladı. Hunyad ve on beş 
bin adamı, al tmış Osmanlı gemisini 
yaktıktan, iki bin tutsak aldıktan sonra 
Belgrad'a gird i .  Bu kısa zafer kentin sa
vunucularına umulmadık bir cesaret 
verdi .  

Fatih Yaralandı 
Belgrad 'ı kent tarafından kuşatmaktan 
vazgeçen Fatih, Hunyad'a Tuna ve Sa
va' dan her an gelebilecek yardımcı kuv
vetleri önleyebilmek için gece gündüz 
durmadan karadan saldırılarını sürdürdü. 
Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa ikinci 
saldırıda kaleden atılan bir gülleyle pa
dişahın gözü önünde şehit düştü .  
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Hunyad'ın komutanlarından İtalyan Ca
pistirano, garnizonun seçme askerleriy
le Osmanlı topçusunun arasına daldı ve 
padişahın çadırının bulunduğu bölüme 
kadar ilerieye bildi. Bir anda Macar atlı
larıyla çevrilen Fatih Sultan Mehmed, 
yanındaki bir avuç yeniçeriyle hırsla 
dövüşüyordu. 

Bu arada kalçasına yediği bir kılıç darbe
siyle bayılan padişah kan revan içinde 
atından yuvarlandı. 

Fatih ' in  yaralı vücudunu çevresinde 
Osmanlılada Macarlar arasında çok şid
detli vuruşmalar oluyor, bir taraf impa
ratorlarını kurtarmak için ölürken, öte
ki taraf bu değerli ganimeti ele geçirmek 
için canlarını veriyordu .  
Nihayet ağaları yiğit Hasan 'ın çağrısı
na uyan altı bin yeniçeri, Hıris tiyanla
rı kalenin top menziline kadar sürdü. 
Kendi toplarını tekrar ellerine geçirdi
ler ve yeniden düzeni sağladı lar. Ken
d isine gelen ve yaraları temizlenen 
Fatih Sultan Mehmed, yaşamını borç
lu olduğu Hasan Ağa 'ya birliklerinin 
korkaklığından ötürü çattı ve bunun ce
zasını çektireceğini  söyledi. Bu sözle
ri içine sindiremeyen Hasan Ağa, göz
yaşları içinde Fatih'e dönerek, kor
kakların cezasını vermek ve sultanın 
akan kanının öcünü almak için hemen 
harekete geçeceğin i  söyledi .  B ir avuç 
gözüpek adıyla kaleye girmeye çalışan 
Macar şövalyesine yetişti. Kıl ıcıyla on 
üç şövalyeyi yere serdikten sonra, pa
dişahın gözü önünde şehit düştü. 
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Ve Hunyad Öldü 
Ancak bu son fedakarlık Osmanlı ordu
sunun ikinci defa kaçmasını önleye
meyecektir. Capistirano'nun zafer çığlık
Ianna otuz bin askerle koşan Hunyad, üç 
yüz Osmanlı topunu ele geçirerek, ordu
yu geriye, Sofya geçitlerine doğru itti. Bu 
arada ald ığı bir yara Osmanlı ordusunu 
izlemekten vazgeçmesine neden oldu .  
Umudunu yitiren Fatih, Sofya'ya çeki
lerek ordusunu toplamak, cezalandır
mak ve düzene sokmak için çalışmala
ra başladı. Belgrad' ın ged iklerinde �e 
Tuna'da yirmi bin, ordugahta geçen ça
tışmalarda da otuz bin Türk şehit düş
m üştü. 
Tuna ile Sofya arasındaki orman yolla
rında binlerce ceset yatıyordu. 
Yaralı Fatih Sofya'da topadanmaya ça
lışırken, Edirne yolunu tutan cellatlar da 
ordudan kaçmaya çalışanları cezalandı
rıyordu.  
Bu kuşatmanın sonunda Belgrad Hıris
tiyanlığın kalesi durumuna geldi. Seksen 
yaşının üstünde olan Papa III .  Calixtus, 
ölüm döşeğinde bu zaferi kutsadı .  
Zaferin anısı için her yıl tören düzenlen
mesi buyruldu. Hunyad ve Capistirano 
Batı'nın kurtarıcıları ilan edildi. Ancak 
her ikisi de başanya sevinemediler. Al
dıkları yaralar giderek ağırlaştı ve sonun
da öldüler. 
Hunyad ölürken Macar tahtını, yurdu
nun takdirine ve Avrupa'nın heyecanı
na dayanarak oğlu Mathias Corvinus'a 
sunuyordu .  
Osmanl ılara karşı devam edecek olan 
dinsel seferlerin başlangıcını sağlayan, es-
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ki dönemlerden kalmış bir kahramanlık 
örneği, talihsizlikleri bile yenen hırs ve 
inatçılık sahibi bu adam, askeri dehası
nın yanında o kadar hilekar ve sözünde 
durmayan bir insandı ki, dostları da, düş
manları da asla sözüne inanmazlardı. Os
manlılara karşı silahıyla üstün gelmiş, an
cak onların iyi niyeti altında her zaman 
yenik düşmüştü. 

Yunanistan Fatih'in 
Ordusuyla Kapiandı 
Tuna kıyılarında karanlık bir kentin 
başarısızlığa uğramış kuşatması İstan
bul'un fethiyle karşılaştırıldığında üzün
tüsünü çabucak unutan Fatih Sultan 
Mehmed, Hunyad'ın ölümüyle ne ruhu 
ne de dövüşecek gücü kalan önemsiz 
devletlerden meydana gelen birleşik 
orduyu ittifa rahatlıkla dağıtabileceğini 
düşünüyordu. 
İ talyan devletleriyle yapılan görüşme
ler, Macaristan ' ın  manen yıkılması, 
İskender Bey ile sağlanan siyasal ateş
kes Avrupa'nın bu tarafında kaygı du
yulmamasını sağlıyordu. Belgrad önün
de yenik düşmekle yalnızca şanından 
kaybetmişti . Oysa gösterd iği kahra
manca cesaret, yeniçerileri savaşa çağır
mak için savaş alanında dökülen kanı, 
milletinin gözünde ününü göklere çı
karıyordu .  
Birkaç hafta gibi kısa bir zamanda bütün 
sancaklarından binlerce asker geliyordu. 
Yeni komutanları tarafından Edirne, 
Selanik ve İstanbul çevresinde toplanan 

bu iki yüz bin askerin nereye boşalaca
ğını herkes merak ediyordu. 
Yunanistan, bir anda kara ve körfezleri
nin bu orduyla kaplandığını gördü. Fa
tih Sultan Mehmed en önemli birliğin 
başında Atina üzerine düzenlenen bu se
feri yönetiyordu. 
Palaiologos 'lar döneminde Doğu impa
ratorluğunun parçalanması sı ras ında, 
adaların ve Yunanistan'ın Cenevizliler, 
Sicilyalılar, Venedikliler, Floransalılar ta
rafından paylaş ıldığını görmüştü�. 
Tarihin derinliklerine kadar inen üne sa
hip bu cumhuriyetler ve kentler Ragu
salı, Venedikli, Cenevizli ve Floransalı 
tüccarlar tarafından büsbütün parçalanı
yor ve adı bilinmeyen küçük diktatörler 
türüyordu.  Eski Yunan şanının ve ede
biyatının başkenti olan Atina, önce Vil
lehardouin adında bir Fransız'ın, sonra 
da Floransalı ünlü bir tüccar aile olan Ac
ciaitoli 'lerin eline düşmüştü. 
Eski çağiara ait parlak dönemini sarsan 
halkçılık, diktatörlük ve bağımsızlık ih
tirasları şimdi bu feodal aileleri sarsıyor
du. Hırsla istenilen hedeflerin büyüklü
ğü değil, ihtirasın büyüklüğü suçlara ne
den olur. 

Fatih Aşıkları Zindana 
Attırdı 
Atina kentine egemen olan Floransalı 
naip 1 1  zamansız ölünce, yerine genç dul 
eşini bıraktı. Olağanüstü bir güzelliğe sa
hip olan genç kadın naipin yeğeni Fran
co tarafından kıskanılıyordu. 

1 1  Tahtta hükümdar olmadığı zaman ya  da  hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kişi. 
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Venediklilerin egemen olduğu bir Yunan 
kentinin baş egemeninin oğlu Palmerio, 
ticaret anlaşmaları yapmak üzere Ati
na'ya yollanmıştı. Yakışıklı Palmerio ile 
genç dul  arasında kısa zamanda bir aşk 
doğdu.  Ancak Palmerio küçük yaşta 
Venedik'te evlendiri lmişti. 
Karısı zengin bir aileye mensup olup, Ve
nedik'te babasının sarayında kalıyordu. 
Sevgilisiyle evlenmek isteğiyle kıvranan 
düşes, Palmerio'ya tek çare olarak karı
sını öldürmesini öğütledi. Venedik'e gi
den genç soylu bir fırsatını bulup karı
sını zehirledi. Tekrar Atina'ya döndü. İki 
sevgilinin büyük eğlencelerle yapılan ev
lenme töreni halk arasında olduğu kadar, 
kıskanç yeğen Franco'da da kuşkulara 
yol açtı. Yaptığı konuşmalarla Franco kı
sa zamanda Atina'da ayaklanmalar çıkar
mayı başardı. 
Düşes ve yeni eşi, Franco'yu Atina'yı ter
k etmeye zorladılar. O da İstanbul'a ge
lerek Fatih ' in  kiş il iğinde öcünü alacak 
birini aradı. Kendisine yarı bağımlı olan 
bu prensiikierin içişlerine karışmak için 
gerekli bahaneyi bulduğuna sevinen 
Fatih, o sıralar Mora ordusunun komu
tanlığın ı  üzerinde bulunduran Tura
han'ın oğlu Ömer'e buyruk vererek 
Atina'ya girmesini, düşes ve oğlunu 
zindana artırmasını istedi. 
Düşesin kocası Palmerio, Turahan'ın eli
ne düşmekten kurtuldu ve Franco gibi 
İstanbul'a koşarak, karısının suçsuzluğu
nu ve haklarını savundu. 
Fatih Sultan Mehmed Palmerio'nun da 
şikayetlerini haklı bulduğunu söyleye
rek, bu sefer yasal yönetimi sağlamak 
için yeniden Atina üzerine yürüdü. Fa-
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kat bir yolunu bulup zindana girmeyi ba
şaran Franco, düşes ve oğlunu öldürt
müştü. Fatih Sultan Mehmed, Attika Ya
rımadası'ndaki Tep kentinin bağımlı 
prensliğini verdi. 

Fatih Uygarlıklara Hayran 
Kalıyordu 
Savaşçı olduğu kadar bilgin bir kişi olan 
Fatih, Atina'nın anıtları önünde hayran
lığını ve gururunu gizleyemedi. Partenon 

• 
ve diğer tapınakların önünde hayranlı-
ğını şöyle d ile getird i: 
"Yunanların dehasını ganimet  olarak 
eline geçiren Turahan'ın oğluna din ve 
devlet ne kadar şükran borçludur." 
Osmanlı padişahlarının hiçbir zaman vaz
geçemedikleri ihtirası olan mimarlığı ve 
İslamiyetiri izin verdiği öteki sanatların İs
tanbul'a taşınması için sanat adamlarıyla 
uzun uzun konuştu. Anıtları izlemek için 
birkaç haftasını Atina'da geçirdi. 
Kendisi Atina'da bulunduğu sırada, Yu
nanistan'ın merkezini oluşturan dağla
rı iki taraftan aşan orduları, bütün Mo
ra Yarımadası'nı ve Venedik devletinin 
sınırlarına kadar bütün Adriyatik kıyıla
rını imparatorluğuna kattılar. 
Talihsiz Konstantin 'in kardeşlerinden 
olan ve Mora Yarımadası'nın yarısına 
egemen olan Demetrios, atalarından 
pek çoğunun yaptığı gibi, kızlarından bi
rini Fatih'e vererek haremde bir akraba
sının bulunmasını istedi .  
Fatih, Konstantin'in bu genç yeğenini eş 
olarak kabu l etti ve soyuna layık bir tö
renle İstanbul 'daki sarayına yolladı. 
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Kardeşi Demetrios'un korkaklığından iğ
renen Tomas daha rahat mücadele ede
bilmek için kentlerden dağlara çekildi. 
Sultanın karşısında alçalmasından piş
man olan Demetrios da kardeşine iltihak 
ederek Türkleri yok etmek için savaş
maya başladı. 
Padişah tarafından, Yunanistan'ın bu dağ
lık ve kıyı bölgelerinde çıkan ayaklanma
yı bastırmak üzere görevlendirilen Zağa
nosPaşa, binlerce Rum'u boğazladı. Bu
nun üzerine iki prens yeniden Fatih'le gö
rüşmeye başladı. Demetrios, Korent Bo
ğazı yakınlarında bizzat padişahın otağı
na kadar gelerek affını istedi. Tomas ta
rafından ayaklandırılan bölgeler üzerinde 
eylemi sürdüren Fatih, Gardika'da teslim 
olma koşullarına ihanet eden bin üç yüz 
Rum askerini idam ettirdi. 
Gardika'nın komutanı olan Bokhalis, 
idam cezasından, Sadrazam Mahmud Pa
şa'nın karısı olan kız kardeşinin yalvar
maları sayesinde kurtuldu. 
Arkadya'dan on bin kişi alınarak İstan
bul'a gönderildi. Kendi ülkesinde sürgün 
gibi yaşayan Tomas dağdan dağa koşu- . 
yor, sürekli Roma yönüne doğru yol ala
rak, artık toprağı kalmayan Bizans İmpa
ratorluğu'nun veraseti için papadan yar
dım dilenıneye gidiyordu. Gerçekten de 
Fatih, Mora Yarımadası'nda özgür bir li
man, bir toprak parçası ve bir adam bı
rakmamıştı. 
Gemileri üzerinde dehşetten titreyen 
Venedikliler, Fatih 'in yüceliği önünde 
eğilrnek zorunda kalmışlardı. Atina'ya 
karş ılık prenslik verdiği Franco'dan 
Tep kenti ve çevresini geri alması için 
Zağa n os Paşa 'ya emir verdi. 

Söylendiğine göre, zindanda boğdurulan 
Atina düşesinin ve oğlunun öcünü ala
caktı. Rumlar tarafından Türklere öğre
tilen ikiyüzlü politikanın bir örneğini ve
ren Zağanos Paşa, Franco'yu kendi ça
dırına çağırdı. Gece yanlarına kadar sü
ren görüşmelerden bir sonuç çıkma
yınca paşa çavuşlara işaret ederek Fran
co'yu idam ettird i. 
Böylece kan izleriyle yazılan fetih yasa
sı bütün Yunanistan'da bir itiraz sesinin 
bile yükselmesine izin vermedi. Bu  
yurtsuz fakat yurtsever milletin ka.lbin
de üç buçuk yüzyıl yaşayan sessiz itiraz, 
nihayet günümüzde (bu kitabİn yazıldı
ğı günlerde) Yunanistan adına kendini 
gösterdi .  

Sıra Trabzon'a Gelmi§ti 
Tuna boyu sakin, Yunanistan ölü, İstan
bul ise harabeleri arasında yeniden can
lanırken ve İskender Bey vezirlerin us
ta politikası sayesinde uyutulurken, 
Edirne üzerinden Istanbul'a dönen Fa
tih· Sultan Mehmed yen i  fetihlerin i  
kutlamak fırsatını bulduktan hemen 
sonra, amacı yalnız sadrazam tarafından 
bilinen yeni sefer için orduyu hazırlama
ya başladı. 
Bu yeni  seferin amacı Trabzon İmpa
ratorluğu idi. B izans imparatorluğu so
yundan olan Komnenoslar, Fatih 'ten iki 
yüzyıl önce Karadeniz'in güney kıyıla
rında, Kafkasya, Ermenistan ve Iran 
arasında kalan bölgede, gereğinden 
fazla şatafatlı bir ad olan, Trabzon Im
paratorluğu d iye bir prenslik kurmuş
lard ı .  
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Karadeniz'in sert dalgaları, Gürcistan 'ın 
sık ormanları h ile dolu bir politika, pa
d işah aileleriyle kurulan bağlar, Trab
zon'u şimdiye kadar Osmanlıların saldı
rısından korumuştu. 
Ancak coğrafya, fatihlere hemen he
men irade dışı denebilecek bir yol çizer. 
Onlar yalnız varlıklarını sürdürme gele
neğine dayanarak nesilden nesile bu yo
lu izlerler. 
Anadolu Yarımadası'nın tek egemeni 
olan Türkler, Akdeniz'den Karadeniz'e 
kadar uzanan ve artık fethedilmiş olan 
Boğazlar sayesinde Batı'ya doğru uzanan 
imparatorlukların ın  arkasında, yerine 
göre bazen karada düşmanları olan Ak
koyun! u Türkmenleriyle, bazen deniz
de Ceneviz ve Venediklilerle anlaşma
lar yapacak bağımsız bir Rum devletine 
daha fazla izin veremezlerdi. 
Bu koynun da yılan beslemek olurdu. Ka
radeniz, bütün limanları ve kıyılarıyla bir
likte zaten bu denizin kapısı olan İstan
bul'a egemen olanın eline geçmeliydi. 
İşte İstanbul'u almadan önce Fatih'in sa
bırsızlanmasına sebep olan nedenlerden 
biri de buluyordu. Trabzon'un fethi ar
tık gerekliydi. 
Sadrarazam Mahmud Paşa denizden 
kente saldırmak için iki yüz elli yüksek 
bordalı kadırgayla Karadeniz' e yelken aç
tı. Fatih de doksan bin azap, on beş bin 
yeniçeri ile Anadolu 'nun dar vadilerin
den geçerek Doğu Anadolu'nun kapısı 
Sivas'a yaklaşıyordu.  
Bu  noktada birliklerin i  sola doğru çe
virerek, Trabzon'un yardım umacağı 
İran ve Gürc is tan ' ın yollarını kesmiş 
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oluyordu .  Zayıf Trabzon İmparatorlu
ğu yaklaşan fırtınayı önlemek için 
görüşmeler yapmaktan başka çıkar yol 
bulamıyordu. 

Sırrını Öç Almak İçin 
Saklıyordu 
Mahmud Paşa, yolunun üzerinde bulu
nan ve Bursa sultanlarıyla kurdukları ak
rabalık sayesinde o güne kadar yaşaya
bilen Sinop İsfendiyar Beyliği'ni ortadan 
kaldırdı. Büyük Mitridat'ın kenti olan ve 
Luculas tarafından fethedildikten son
ra çok önemli bir liman haline gelen, An
tiokus'lar tarafından Mısır'dan getirilen 
Jupiter Serapis heykeli, yağ imalatı ve ha
lat yapan halkının zenginliğiyle ünlü olan 
Sinop, Fatih Sultan Mehmed'in isteği 
önünde direnmeden teslim oldu. 
İsfendiyar Bey Yenişehir Val i l iği 'ne 
gönderi ld i  ve Sinop'a yen i  bir vali 
atandı. 
İsfendiyar'ın oğullarından Ahmed'e, ba
kır madenieri bulunan Kastamonu San
cakbeyliği verildi. Fatih, Erzurum üze
rine yürümeyi sürdürdü. Ordu hala ne
reye gidildiğini bilmiyordu. Anadolu 
kadısı üstü kapalı bir biçimde bunu so
runca, Fatih şu ilginç yanıtı verdi: 
"Eğer sakalımın bir teli bunu bilseydi, 
onu koparır ateşe atardım." 
Sırrını öç almak için saklıyordu.  Bir yıl 
önce Trabzon Prensliği'ne komşu verim
li otlakların sahibi Akkoyunlu aşiretinin 
beyi Uzun Hasan, Fatih'e bir mektup 
göndermişti. 
Uzun Hasan kayınpederleri olan Trab
zon imparatorunun padişaha ödediği 
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yıllık verginin, artık kendisine ödenme
si gerektiğini bildirmek küstahlığında 
bulunmuştu. Uzun Hasan, Trabzon İm
paratorluğu 'nun bu vergiden affedil
mesi nedeni olarak da, çok eskiden Os
manlı aşiretinin yıllık olarak ödemek zo
runda olduğu bin halı, bin at eyeri ve bin 
yular takımını, haklarını savunduğu Ka
ra Yuluk aşireti adına küstahça isteme
sini gösteriyordu .  
Fatih Sultan Mehmed, Uzun Hasan'ın 
elçilerine şöyle dedi: "Haydi gidin söy
leyin kendisine, gelecek yıl bizzat ben 
gelerek efendinize armağanlarını vere
ceğim." 
Uzun Hasan'ın elçileri bu yanıtın altın
da saklı olan tehdidin farkına varamadı. 
İşte Sultan Mehmed bu görevini yerine 
getirmeye gidiyordu.  

Sare Hatun'un Doğduğu 
Beşik Yok Edilecekti 
EyaJetlerinin yakılması ve yağmalanma
sı birden Uzun Hasan'a Fatih'in sözle
rinin gerçek anlamını anlattı. Hemen an
nesi Sare Hatun'u padişahın otağına 
göndererek affını istedi. 
Fatih ,  Uzun Hasan'a, Trabzon İmpara
torluğu ile bütün bağlarını koparmak, 
kendisi, çocukları, annesi ve savaşçılarıy
la Trabzon 'a kadar Osmanlı ordusuna eş
lik etmek şartıyla eyaJetlerini geri vere
bileceğini belirtti. 
Bundan sonra İran yolunda gözüken 
ordusunun yönünü birden Karadeniz'e 
çevirdi ve sel hızıyla yürümeye başladı. 
Askerine gayret ve dayanıklılık örneği 
vermek için sık sık atından iniyor, onla-

rın başına geçerek bu dağların bozuk yol
larında ve uçurumlarında yürüyordu. 
İki ka tır arasına konan tahttrevan üzerin
de Osmanlı ordusuna eşlik eden Uzun 
Hasan'ın annesi Sare Harun, bir gün Fa
tih'e dönerek, "Oğul, bu sefil Trabzon 
kenti için bunca zahmet nedendir?" di
ye sordu.  
Fatih sorunun gizli anlamını sezinledi. 
Sare Harun'a şöyle yanıt verdi: 
"Ana, İslamiyerin kılıcını elimizde tuta
rız. Ancak bunca zahmet karşılığında ga
zi unvanını elde ederneden ölürsem 
Tanrı ve Peygamber'in katında yüzleri
ne nasıl bakanın?" 
Padişahlar arasında en az inanç sahibi 
olan Fatih Sultan Mehmed, isteklerine 
kavuşabilmek için Hıristiyanlara hoşgö
rüyle davranıyor, bozkır Türkmenleri
neyse tutuculukla muamele ediyordu. 
Birkaç gün sonra kuleleri, rıhtımları, 
kubbeleri, binaları ve Tokat kurşunu 
kaplı çanlarıyla parıldayan Trabzon'u 
gördü. Kentin üzerinde bulunduğu çı
kııitı denize doğru uzanıyordu. Fatih, 
Türk şairlerine kenti boynunu denizin 
dalgaianna uzatmış, kuyruğunu karaya 
doğru sallayan bir tavus kuşu ile kıyas
latmıştır. 
Mitridat, Trabzon'u müstahkem mevki 
yapmış; Tranjan süslemiş; Adrien li
manlarından birine, Jüstinyen de suyol
larına adını bırakmıştı. 
Kent, çevresindeki dağlar ve denizden 
oluşan doğal bir çitle çevriliydi .  Trab
zon, eski Kapadokya'nın başkenti ol
muş; halkının bes in maddeleri olan 
peynir, balık ve lezzetli meyveleri Got-

273 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

ların ihtirasını kamçılamış, hiçbir şey 
kurmadan her şeyi yıkan bu barbarlar 
halkını kılıçtan geçirmiş, surlarını yer
le bir e tmişlerd i. 
Bizans ' ın yı kılma dönemlerinde Hıris
tiyan Rum İmparatorluğu 'nun parçala
yıcıları olan Haçlı Larinierin sayesinde 
Komnenoslar bu yıkıntılar arasında bir 
imparatorluk kurmuşlardı. İki yüzyıldın 
beri bazen eşierini İstanbul'a gelerek 
Blakernes Sarayı'ndan Palaiologos soyun
dan almışlar, bazen kendi kızlarını Bur
sa padişahlarına, tehlikeli komşuları Ak
koyunlu ve Karakoyunlulara eş olarak 
göndermişlerdir. 
Böylece varlıklarını sürdürebilmişler
di. İşte Uzun Hasan'ın annesi Sare Ha
tun kendi döneminde hüküin süren 
Trabzon imparatorunun yeğeni ve son 
imparatorun kızlarından biriydi. Doğdu
ğu beşiğİn yok edilmesine tanık olma
ya gelmişti. 

David ve Eleni Trabzon'u 
Terk Etti 
Trabzon 'un o zamanki İmparatoru Da
vid Komnenos idi. Tokat dağlarından 
inen sultanın ordusunun karada ve Mah
mud Paşa'nın yelkenlerinin denizde 
görünmesi, Trabzonlu Hıristiyanlara 
dinlerinin, bağımsızlıklarının, zenginlik
lerin in ve yaşamlarının İstanbul'un fati
hinin e linde olduğunu anlatıyordu. 
Ancak Kırım'da birkaç Jimanın sahibi 
olan Cenevizliler, Trabzonluları deniz
den kurtarabi lirlerdi. Ancak İstanbul 
için bile Fatih Sultan Mehmed'le çekiş-
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meye yanaşmayan bu denizciler, İstan
bul'un değersiz bir şubesini savunmaya 
hiç yanaşmazlardı. Görüşmelerden baş
ka hiçbir şey onları kurtaramazdı. Mah
mud Paşa'nın dalgakıranın kulelerini yı
kan top ateşinden sonra görüşmeler 
başladı. 
David, kaleden çıkarak kendisinin ve 
halkının geleceğini Fatih Sultan Meh
med ile pazarlık etmek üzere Osmanlı 
ordugiihına geldi. 
Sultan kendisine, denizden ailesi ve 
servetiyle çekilmek ya da boşuna kale
yi savunarak yaşamını, ailesini kaybet
mek arasında seçme hakkı tanıdı. Şu an
da Mora'da Demetrios Palaiologos 'un 
karşılaştığı gibi, ılımlı bir feragat ve 
onurlu bir sürgünü kabul etmesi için Da
vid 'i ikna etmeye çalıştı. 
Verilen söz üzerine ailesinin bir bölümü
nü yanına alan David, İstanbul'a gitmek 
üzere bir kadırgaya bindi. Kızlardan 
en genci Anna'yı padişaha eş olarak bı
raktı. 

Padişah bunu kabul eder gibi göründü, 
ancak eş olarak almadı. Kızı hareminde 
mevcut yüzlerce cariye arasına kattı. 
David 'in tahttan indirdiği kardeşinin 
oğlu ve tahtın yasal viirisini elinde tut
sak olarak alıkoydu.  
Fatih, imparatoru, İmparatoriçe Eleni ve 
ailenin öteki bireylerini Trakya'da Se
rez kentinde oturmaya zorladı. Sekiz oğ
lu ndan biri İslamiyeti seçerek sarayda 
su ltana hizmet etmek amacıyla Ende
run'a gönderildi. 
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Fatih Trabzon'dan 
İstanbul' a Gemiyle Döndü 
David ve ailesi kentten ayrıldıktan son
ra Trabzon'a giren Fatih ileri gelen ai
lelerin çocuklarını saraya aldırttı. Zengin
leri servetleriyle birlikte İstanbul'a gön
derdi .  Fakiriere ise, ancak kentin dışın
da yaşama izni verildi. 
Osmanlılar saraylara, evlere, kaleye ve 
kentin içine yerleştirilmeye başlandı. 
Böylece B izans İmparatorluğu'nun son 
taşı da düşerken, Karadeniz birkaç Ce
neviz limanı dışında Türk gölü durumu
na geliyordu. Mahmud Paşa tutsak ve ga
nimet dolu donanınayı Haliç'e götürdü. 
Fatih de dönüşünü çabuklaştırmak için 
gemiyle seyahat ediyordu. Anadolu or
dusu Trabzon, Tokat ve Sivas'ın verim
li ovalarında yerleşerek padişahın ileri
deki tasarıları olan İran ve Karaman 
üzerine sefere hazır bir biçimde bekle
rneye başladı. 

Düşük İmparatorun ve Yedi 
Oğlunun Başları Kesildi 
Ancak, İstanbul'a dönen Fatih, Trab
zon'un eski imparatoruna da Notaras'a 
yaptığı gibi davrandı. 
Bir süre sonra Sare Harun'un David 'e 
yazdığı bir mektubu bahane ederek bü
tün Komnenos Ailesi 'ni zincire vurdu
rarak İstanbul'a getirtti. 
Uzun Hasan'ın annesi mektubunda Da
vid'e kaçmasını ve Türkmenlerin yanın
da Serez'de olduğundan daha mutlu 
olacağını bild iriyordu .  

Fatih Sultan Mehmed bu mektupta 
Trabzon imparatorluk hanedanı ile Uzun 
Hasan arasında gizli bir işbirliği sezdi. Ka
dınların ve çocukların yalvarmaları, im
paratorun itirafları ve gözyaşları padişa
hı kararından döndürmedi. Fatih Sultan 
Mehmed düşük imparatora sert bir ses
le bağırd ı: 
"Kuran ile ölüm arasında bir tercih yap." 
David: 
"Yapılacak hiçbir tercihim yok. Tanrı be
ni Hıristiyan olarak dünyaya getirdi .  
Hiçbir tehdit beni atalarımın din inden 
dönmeye zorlayamaz." 
"O halde öl! İnatçılığınla örnek olduğun 
oğullarını da yanında günahına ortak ede
rek götüreceksin." 
Fatih'in bir işareti üzerine David Kom
nenos ve yedi oğlunun başları hemen ke
sildi. 
Komnenoslara verilen cezayı daha da ib
ret verici bir duruma sokmak isteyen Fa
tih Sultan Mehmed, ölül.erin gömülme
sine izin vermedi. 
Cesetleri Yedikule Şatosu'nun arkasın
daki boş araziye atıldı. Kargalar ve akba
balar hemen cesetlere üşüştüler. 

İmparatoriçe Eleni Sekiz 
Mezar .Kazdı 
Başları kesilenlerin annesi ve eşi olan İm
paratoriçe Eleni ölenlerin mezarını kaz
mak için tek başına surların dışına çıktı. 
Yırtıcı kuşlada uzun süre mücadele ettik
ten sonra sekiz çukur kazınayı ve çok sev
diği eşiyle çocuklarını gömmeyi başardı. 
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Sonra kendisi de oraya oturarak ölümü
nü beklerneye başladı. 
Komnenosların kızı Anna'ya, haremde 
cariye olarak yaşamını  sürdürmesine 
izin verilmişti. Bu arada asaletinden do
layı Tesalya Valisi Zağanos Paşa tarafın
dan eş olarak istendi. 
Prenses Anna o zamanlar henüz Hıris
tiyan'dı. Zağanos Paşa'dan dul kalınca, 
güzelliğine hayran olan Evrenos Bey'le 
evlendi ve Müslümanlığı seçti. 

Kazıldı Voyvoda Denilen 
Zalim 
Talihini sürekli kılmak isteyen Fatih 
Sultan Mehmed, birliklerini E flak üze
rine yöneltti. O sıralarda Eflak'ta Türk 
tutsaklara akla gelmeyen işkenceler ya
pan vahşi bir Voyvoda vardı. 
Eflak'a egemen olmak için Fatih tarafın
dan yardım gören Vlad Drakul, eski voy
vodaya bağlı kalan yirmi bin Ulah'ı 
idam ettirmişti. 
Bu yardımın karşılığı olarak her yıl sulta
na Eflak'ın ileri gelen ailelerinden seçil
miş beş yüz güçlü genç gönderiyordu. 

Masallardaki Canavarca 
işkenceler Gibi 
Daha sonraları bu vergiyi göndermekten 
vazgeçen Vlad, adamlarının yaptığı akın
larda ele geçen Osmanlılara, masallarda
ki canavarların yaptığı işkenceleri uygu
luyordu.  
Sefahat eğlenceleriyle dolu salonlarında 
d iri diri kazığa oturtutan Türklerin can 
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çekişmeleri Vlad ve  adamlarına zevkli 
anlar yaşatıyordu. 
Başka tutsakların derileri yüzülüyor, 
üzerlerine tuz ekilip daha fazla acı çek
meleri için keçilere yalatılıyordu. Bir se
ferinde ülkesinde bulunan bütün dilen
cileri ziya fe te çağırdı, hepsini şarapla iyi
ce sarhoş ettikten sonra bulundukları bi
nayı ateşe vererek haşarat gibi duman
la boğulmalarını sağladı. Bebekleri olan 
kadınların memelerini kesiyor, çocuk
larının başlarını kan akan yere yapı�tı
rıyordu. 
İnsanları kaynarmak için büyük kazan
lar yaptırmıştı. Bir  gün gezgin rahipler
den birini, eşeğiyle beraber kazığa çek
ti. Merresierinden birinin karnını yara
rak çocuğu olup olmadığına baktı . 

Macarlar, Almanlar Bin Beş 
Yüz Kişiyi Kazığa Geçirdi 
Eflak'a di l  öğrenmeye gelmiş dört yüz 
Macar gemici, panayırtara katılmak üze
re bulunan altı yüz Alman tüccarı ve beş 
yüz E flak soylusu bir gün içinde kazığa 
geçirildi, yakıldı ve duyulmadık işken
celere maruz kaldı. Bunama krizleri ge
çiren bu canavarda acı çektirmeye kar
şı korkunç bir istek vardı. 
Kendisinden çekinen halkı ona cellat 
adını vermişti. Osmanlılar ise ona"Kazık
lı Voyvada" d iyordu. 
Fatih ' in sarayında bu canavarın bir kar
deşi vardı. Sultan onu Eflak tahtına ge
çirmek istedi .  
Kazıklı Voyvoda'ya Hamza Paşa ileYu
nus Bey'i gönderdi .  Görüşme sürerken 
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Hamza Paşa ile Yunus Bey, yönetimi eli
ne geçirmeyi tasarladı. 
Ancak tuzağın haberini alan Kazıklı 
Voyvoda, iki elçinin ellerini  ve ayakla
rını kestirerek mevkilerine layık olarak 
gördüğü kazıkiara oturtturdu. 
Bizzat padişahın yönettiği birlikler, yüz 
kadırgaya binerek Tuna boyunca Vidin'e 
kadar geldiler ve karaya çıktılar. 
Kazıklı Voyvoda kadın ve çocukları Os
manlı askerlerinin eline geçmemesi için 
ormaniara yolladı. Gecenin karanlığından 
yararlanarak Osmanlı  karargahı'na yap
tığı baskında epey i lerlemesine rağ
men, yeniçerilerin zamanında müda
helesiyle kaçmak zorunda kaldı. 

Fatih, Kazıkiara Geçirilmi§ 
Yirmi Bin Cesetle Kar§ıla§tı 
Başkentine kadar voyvodayı kovalayan 
Fatih Sultan Mehmed, kente gird iğin
de yirmi bin Türk, Bulgar ve Efiaklıdan 
oluşan kazıklı cesetleri ve henüz tanınır 
durumda olan elçisi Hamza Paşa'yı deh
şetle izledi . 
Bu vahşi Neron'un yerine kendi adamı
nı tahta geçirdi .  Macaristan 'a, H un
yad ' ın oğlunun yanına kaçan Kazıklı 
Voyvoda önce bir kalede hapsedildi; son
ra serbest bırakıldığında bir avuç cella
dıyla tekrar Eflak'a döndü. 
Korkakları etkileyerek ve dehşet hava
sı yaratarak prensliği yeniden eline ge
çirdi. Ancak bu sefer kölelerinden biri ta
rafından kafası kesildi ve Osmanlılara 
gönderildi. 
Osmanlılar Drakul 'un kesik başını Ef
lak kentlerinde dolaştırarak ülkeye tam 

anlamıyla sahip olduklarını halka kanıt
ladı. 

Korkud Geçici Padi§ah 
Oldu 
İsyanın ve cinayetierin gürültüleri ara
sında lstanbul'a gelen paşalar, vezirler ve 
komutanlar sarayda toplandı. İmparator
luğu kargaşanın elinden kurtarmak için 
görüştüler. Askerler tarafından sayılan, 
doğruluğu ve sertliğiyle tanınan İshak 
Paşa'ya kesin yetki verildi. 
İshak Paşa kendisine bağlı bir avuç yeni
çeriyi ve çavuşu toplayarak başkaldıran
ları bazen yasalarla, bazen celladın kılıcıy
la yola getird i. Başkaldırı halk ve molla
ların desteğiyle kısa zamanda bastırıldı. 
Böyle bir diktatörlüğün uzun zaman 
dayanamayacağını anlayan İshak Paşa sa
raya giderek, Fatih'in elinden tutuğu to
runlarından, Bayezid 'in oğlu Korkud'u 
ve Cem'in oğlu Oğuz Han'ı alarak yeni
çecilerin önüne çıktı. 
Babası gelinceye kadar Korkud'u padi
şah olarak tanıyacağını söyledi. Başta ls
hak Paşa olmak üzere herkes Korkud'un 
önünde yere kapandı .  Millet olma hak
kını aile hakkında gören Osmanlılar bir 
çocuğun başında taca bürünen hakka 
saygı gösterdiler. 

M idiili Adası Fethedildi 
Eflak'tan dönen Fatih Sultan Mehmed, 
Cenevizl i  Gatelusyo ailesinin Palaiolo
goslardan aldığı Midilli Adası'na sefer dü
zenledi. Marmara'yı aşarak Bursa'da or
du topladı. Dağların dar geçitlerinden 
aşarak Midill i  Adası'ndan biraz uzakta 
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bulunan Edremit' e kara ordusuyla bera
ber geldi. Mahmud Paşa 'nın kadırgala
rıyla adaya çıktı. 
İstilanın görünürdeki nedeni, Midilli 
Adası 'nın egemenliğini eline geçirmek 
amacıyla kardeşini boğaziayan Nikolas 
Fatelusyo'yu cezalandırmaktı. Birkaç 
gün süren bombardımanlar sonunda 
kent, surlarının yıkıntıları altında kaldı. 
Sürekli akınlardan sonra Nikolas, kale
den korku içi nde ç ıktı ve padişahın 
ayaklarına kapandı. Fatih onu ve suç or
tağı yeğeni Lucio'yu affetti. Adaları ka
sıp kavuran M idillili üç yüz korsan he
men idam edildi. 
Adanın halkı üçe ayrıldı : Zengin ler İs
tanbul'a yailandı, burjuvalar ödül ola
rak yeniçerilere verildi, yoksullar da ada
da tarım yapmak üzere adada bırakıldı. 
Trabzon'un son imparatorunun amca
sı  olan Aleksis Komnenos'un dul karı
sı Midi l l i  Adası 'nda bulunuyordu .  Dul 
kadının güzelliği dillere destan olmuş
tu. Fatih bu kadını haremine aldı. İstan
bul sarayından kaçmış olan devşirme
lerden biri Nikolas Gatelusyo'nun ya
nına gelmişti. Gatelusyo tarafından bu 
çocuğa sığınma hakkı verilmesi Cene
vizli valinin ölüm kararı oldu.  Yeğeni 
Lucio ile üzerlerindeki af kararı kalk
tı. Zindana atıld ılar ve ölüme mah
kum ed ildiler. Ancak İslamiyeti seçme
leri sayesinde yaşamlarını kurtardılar. 
Bir süre eski şan ve onurlarıyla yaşadık
tan sonra bir gün evlerinde boğulmuş 
olarak bulund4lar. 
Böylece Ege Denizi'nde yer alan adala
rın en güzellerinden biri olan ve bahçe
ler, asmalar, bağlar, sevimli koylar ve şi-
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rio köylerle dolu Midilli , Osmanlıların 
egemenliğine geçti. 

Şeyh Hem Kadı, Hem Cellat 
Oldu 
Yunanların Euboia ya da Evvia, Osman
lılar'ın Ağrıboz ya da Eğriboz dedikleri ada 
ile Rodos Adası'nın gelecekteki fetihle
rini hazırlayan Midilli Adası'nın alınma
sından sonra, Fatih Sultan Mehmed Av
rupa topraklarına geçti. Edirne'de yüz yir
mi bin azap ve on beş bin yeniçeriyi ;h
kasına takarak Venedik'in Adriyatik kı
yılarındaki egemenliğine son vermek 
üzere Bosna Krallığı'na doğru ilerledi. Bi
zans İmparatorluğu'ndan Slovenlerin sal
dırılanyla daha önceden ayrılmış olan Bos
na, bu seferin sonunda bağımsızlığını ve 
hükümdarlarını kaybetti. 
Zincire vurulan Bosna kralı, İslam yasa
larına göre yargılandı. Fatih ile beraber se
fere katılan ve sultanın insancıl kaygıia
rına çözüm bulmakla görevli olan yaşlı 
Şeyh Ali Bistami, dürüst bir yargıç gibi ha
reket etmek yerine dalkavuk gibi davran
dı ve Bosna kralını suçlu bularak idamı
na karar verdi. Fatih de, Şeyhe dönerek, 
idama mahkum ettiği kralı, oğullarını ve 
yeğenierini kendi elleriyle idam etmesi
ni buyurdu. Hem kadı, hem cellat olan 
şeyh kılıcını çekti ve kralı soyuyla bera
ber ortadan kaldırdı. 
Arnavutlar gibi diniere karşı ilgisiz olan 
Boşnaklardan otuz bini Osmanlı ordusu 
için seçildi ve Yeniçeri Ocağı 'na yollan-

• 1 
dı. Bosna o zamandan beri Istanbul 'un 
bir sancağı haline gelmiştir. 
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Ancak Adriyatik kıyılarında ve karasın
da güçlü kalesini kaybeden Venedik, ha
la limanlarında, adalarında ve özellikle 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun kalbinde 
sahip olduğu Eğriboz Adası ile gücünü 
sürdürebiliyordu. Bu önemli adanın 
kaybedilmesiyle ortaya çıkacak tehlike
yi sezen Venedik, senatosunda yaptığı 
görüşmelerden sonra, henüz Osmanlı 
egemenliğini içine sindirememiş olan 
Mora'da ayaklanma çıkararak kendi top
raklarını güvence altına almak istedi. De
niz kuvvetleri komutanı seçilen Louis 
Lorendano ile kara orduları komutanı 
olarak atanan Bertholdo, Mora !imanla
rına çıkartma yaparak Isparta, Arkadya, 
Nauplidon ve Argos'u ayaklandırdı. Ko
rent Boğazı'nı kesen surlar yıkıldı. Otuz 
günde yeniden onarılan surların üzerine 
bir düzlük yapıldı. Burada dinsel tören
ler düzenlendi. 
Bu geçidi zorlamak için on bin askeriy
le gelen Ömer Paşa başından yaralandı. 
Maiyetindeki subaylar Venedik güllele
ri altında şehit oldu. Ancak sadrazam dok
san bin azap ile zamanında yetişti. Boğa
z'ı terk eden Venedikliler bozgun halin
de Mora'ya doğru kaçıştılar. Venedikli
leri ve asileri kovalayan Osmanlılar baş
kaldıran köyleri şiddetle cezalandırdılar. 
Daha talihli çıkan Venedik donanması, 
Osmanlılardan birkaç adayı aldı. Hatta Ça
nakkale Boğazı'nı aşarak güçlü toplarıyla 
Gelibolu önlerine kadar gele bildi. Erişil
mez gözüyle bakılan Eğriboz Adası, daha 
fazla kadırga, sur ve topla takviye edildi. 
Fatih Sultan Mehmed, son Karamanoğ
lu İbrahim'in ölümüyle meşgul olduğun
dan, bir süre için Eğriboz ve Rodos'u ih-

mal etti. İhtiyar İbrahim yedi oğul bırak
mıştı. Bunlardan altısı, II . Murad tarafın
dan İbrahim'e eş olarak verilen Fatih'in 
halasının oğullarıydı. İshak adındaki ye
dincisi bir cariyeni n oğlu olup, babası ta
rafından seviliyor ve korunuyordu. Hat
ta Karaman Beyliği'ni lshak'a vaat etmiş
ti. Haksızlığa uğrayan altı oğul, babaları 
ile İshak'ı Karaman'da bir kalede sıkış
tırmışlardı. Bu kuşatma sırasında İbrahim 
Bey ölmüş, İshak ve arkadaşları iç savaş
ta başarı sağlamak amacıyla bazen Vene
dikliler, bazen Akkoyunlu Türkmen 
Sultanı Uzun Hasan ile anlaşmalar yapı
yordu .  İshak ve altı kardeşin en büyüğü 
olan Pir Ahmed, Fatih'e ayrı ayrı elçiler 
göndererek taht üzerindeki haklarının 
onayianmasını sağlamak istedi. 

ÇadırYıkılınca 
Hepsinin isteklerini geri çeviren Fatih 
Sultan Mehmed, Osmanlı istilasın�an ön
ce Bizans eyaleri olan Karaman ' ı, kendi
sinin Bizans imparatorlarının bir halefi ol
ması dolayısıyla, yine imparatorluğa ait 
bir eyalet olarak ilan etti. Yanına sadra
zarnı alarak Karaman üzerine ilerledi. 
Konya ve Karaman kentleri Osmanlı 
padişahı önünde hemen teslim oldu lar. 
Yanındaki azaplarıyla Toros la 'rı aşan 
Mahmud Paşa, dağların geçitlerinde Ka
raman kuvvetlerini sıkıştırıyor, bozguna 
uğratıyor, Karamanoğlu'nu bir daha es
ki topraklarında hak iddia etmemesi 
için yok ediyordu. Mahmud Paşa Kon
ya'ya döndüğünde padişahın, kendisi 
hakkında fazla yumuşak davrandığı biçi
minde bir kanaare varmış olduğunu göz
lcdi. Rum asıllı bir devşirme olan Meh-
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med Paşa, sadrazamlık makamında gözü 
olduğundan Mahmud Paşa'yı Fatih'in gö
zünden düşürmek istiyordu. Mehmet Pa
şa, Karamanlıların tamamen boyunduruk 
altına alınması için görevlendirildi. Gö
revini bir komutandan çok bir cellat gi
bi davranarak yerine getirdi. Fatih de bu 
cinayetlerden yararlandı ve Sadrazam 
Mahmud Paşa hakkında, Bosna Kralını 
kurtarmak istediği gibi Karamaniılan da 
kurtarmak istediğine dair söylentiler çı
karmaya başladı .  Padişah eski bir Türk 
geleneğine uygun olarak son darbeyi in
dirmeden sadrazaını uyardı ve kendisin
den hoşnut olmadığını belirtü. 
Bir gün ordu Konya'dan Bursa'ya döner
ken gece konakladığı sırada, Fatih yanın
daki çavuşlara buyruk vererek, Mahmud 
Paşa 'n ın çadırı nın rüzgara karşı olan ta
rafındaki iplerinin kesilmesini istedi. 
Buyruk yerine getirildiğinde, çadır uyu
makta olan sadrazarnın üzerine devrildi. 
Bu davranışın altında yatan tehdidi an
layan Mahmud Paşa hemen padişahın 
ayaklarına kapanarak kendisinden af 
diledi. Gaddar ve ihtiraslı Mehmed Pa
şa, Karamantıların kanıyla sadrazamlık 
makamını eline geçirdi. Böylece, Toros
lar'ın e teklerinde kurulmuş olan Kara
man ülkesi Osmanlı İmparatorluğu 'na 
katıld ı .  İshak Bey, Akkoyunlu Devle
ti'ne sığındı. Fatih'in oğullarından üçün
cüsü olan Şehzade Mustafa, Konya'da 
kalarak Karaman eyalerini yönetmeye 
başladı .  Tarihçi ve yazar Pline tarafından 
Anadolu'nun en ünlü kentlerinden bi-

ri olarak belirtilen Konya, ikinci kurucu
su Selçuk Sultanı Alaeddin'in bütün iz
lerini camilerinde, anıtsal yapılarında, su
yollarında taşımaktadır. 

İskender Bey, İki Paşayı da 
Yendi 
Arnavutluk'un yiğit kahramanı İskender 
Bey, yakınlarının bir u tanç olarak nite
lendirdikleri uzun barış döneminden 
nihayet sıkılarak ve padişahın Anado
ı u' da olmasından yararlanarak Makedpn
ya üzerine yürüdü. Venedikliler ve pa
pa tarafından satın alınan Arnavut Rahip 
Pierre Angelo İskender Bey' e inançsız
Iara verilen her türlü sözün tutulmama
sı halinde işlenecek günahtan affedildi
ğini bildirdi. Dirrachium'lu bu rahibe 
gönderilen Kardİnailik şapkası papanın 
da o affı tasdik ettiğini doğruluyordu.  
İskender Bey'in karışıklık çıkarmasından 
çekinen ve bu asinin eceliyle ölümünü 
bekleyip ondan sonra topraklarını ilhak 
etmeyi düşünen Fatih, İskender Bey'e 
bir mektup yazarak ateşkes koşullarına 
uymasını ve barışa bağlı kalmasını iste
di. İskender Bey bu çağrıya zafer ve yağ
ma hırsıyla yerinde duramayan yirmi bin 
Arnavut'u Drimon kıyılarına yığınakla 
yanıt verdi. Bu yerde rakip ordu ne ka
dar kalabalık olursa olsun, dağların etek
lerinde savaşmak zorunda kalacağın
dan, sayısının bir önemi kalmıyordu. 
İllyria Kralı Gentios, 12 Romalıları bekler
ken de aynı yeri seçmişti. Yerler daima 

12 Adriyatik Denizi'nin kuzey kıyısındaki dağlık bölgedeki ülkenin kralı olan Gentios iö Romahiara karşı Makedonya 
kralı ile birleşerek savaştı. 1 8 1 5'te Viyana Kongresi'nde Sloven dili konuşan eyaletlerin bir araya getirilmesiyle oluş
turulan hayali krallık ise bir süre Avusturya'ya bağlı kaldı. Bu krallık 1 849' da ortadan kalktı ve toprakları birkaç il ha
linde Avusturya'ya bağlandı. 
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insanlara ilham verir. İskender Bey'in 
üzerine gönderilen iki Osmanlı ordusu 
bozguna uğramaktan kurtulamadı. lkin
ci orduya komuta eden Balaban Paşa da, 
devşirme bir Arnavut köleydi .  Cüssesi 
yüzünden Yeniçeri Ocağı'na alınmış, 
İstanbul 'un kuşatması sırasında Aya 
Roinanos Kapısı'nın surları üzerine ilk 
çıkan y�niçerilerden biri olduğu için ken
disine paşa rütbesi verilmişti. Balaban, 
soydaşları olan Arnavutların savaş taktik
lerini biliyor ve bölgeyi iyi tanıyordu. İs
kender Bey'in gücünü dengelemek için 
bundan daha iyisi bulunamazdı. Üst 
Arnavutluk'un Debra yöresinde bulunan 
İskender Bey ve bir avuç adamını yok et
mek üzere otuz bin askerin başında 
ilerlemeye başladı. Arkadaşlarının yalvar
maları, verilen vaatler ve padişah adına 
üzerine yürüyen Balahan'ın varlığı İsken
der Bey'i savaştan vazgeçirmedi. 
Savaşta bütün gücüyle dövüştü, altında 
üç at öldü, eli kolundan kopacak kadar 
yaralandı. Ancak bölge İskender Bey için 
elverişli olduğundan Osmanlı ordusu ye
nilmekten kurtulamadı. Balaban Paşa, 
Yukarı Bulgaristan'ın kalelerinden biri
ne çekildi. 
B ir süre sonra orduyu yenileyen Balaban 
Paşa, bir kez daha İskender Bey'in üze
rine yürüdü. Aynı anda, yine padişahın 
hizmetinde olan bir başka devşirme Ya
ku b Paşa, asileri Debra eteklerinde ku
şatmaya çalışıyordu. İki Osmanlı komu
tanı birbiriyle ilişki kuramadan, İskender 
Bey her ikisine ayrı ayrı saldırdı. 
Köleler, adar, çadırlar pay edilirken, İs
kender' in kız kardeşi Mamaiza tarafın
dan gelen bir haberde, Yakub Paşa'nın 

Aşağı Arnavutluk'un kalbi sayılan Berat 
kentine girdiği bildiriliyordu .  İskender 
geceleyin hemen ortaya hareket etti. 
Geldiğini haber alan Yakub Paşa, Berat 
kentinden on altı bin yeniçeriyle çıktı ve 
çevredeki ovalardan birinde mevzilen
di. İskender Bey mevziye ve sayıya 
önem vermezdi. Askerine kendi hareket
lerini, örnek ve taktik olarak da göğüs gö
güse savaşı gösterirdi .  
Bir anda Osmanlı saflarına daldı, durma
dan kılıç saliayarak Yakub Paşa'yı aradı, 
bulduğu yerde kısa bir uğraştan sonıa ka
fasını kesti, atının üzengileri üzerinde 
doğrularak beyaz türbanlı kelleyi yeni
çerilere gösterince Osmanlı ordusu boz
guna uğrad ı. 
Akçahisar'a dönüşünde halk kendisini 
çılgınca sevinç gösterilerinde bulunarak 
karşıladı. Arnavutlar bağımsızlığı İsken
der Bey adıyla simgeleştiriyordu. Ancak 
Osmanlıları yenerken ve milletini zafer
leriyle çılgına çevirirken tamah, nankör
lük ve ihanet kalbini kuşatıyor ve bu kö
tülükler öz ailesinin içinde patlak veri
yordu .  

Hamza ihanet Etti 
Sultan II .  Murad'ın karargahından kaç
tıkları günden beri, baba ile oğul gibi bir
birlerine bağlı olan İskender Bey'in ye
ğeni Hamza, dayısı içi n  şimdiye kadar 
hiçbir kötü niyet beslememişti. Ancak 
ihtiras Hamza'nın kalbinde yer etmiş 
olan sevgi ve saygının yerini almaya baş
lamıştı. İskender'in yanında yaptığı hiz
metlerden ve ordudaki saygınlığından 
dolayı İ skender'in ölümünden sonra 
Arnavutluk Prensliği'ne kendisini birin-
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ci aday görüyordu .  Ancak İskender 
Bey'in çok sevdiği kız kardeşinin de ay
nı veraset haklarına sahip oğulları vardı. 
Ölümünden sonra yeğenierinin çatışma
sından ve dolayısıyla Arnavutluk'un ye
niden parçalanmasından çekindiği için 
dağlık bölgelerde oturan önderlerden bi
rinin kızıyla evlenmiş ve ondan doğan 
oğlu tartışmasız varis olmuştu. 
O günden beri aralarında gizliden gizli
ye işbirliği yapan yeğenler, milletine hiz
met etmeyen ve başarılarını halkın ı  da
ha çok boyunduruk altına almak uğrun
da kul lanan bir despota karşı seslerini 
yükseltıneye başladı lar. Kişisel bağım
sızlıklarına çok düşkün olan Arnavutlar 
arasında ayrılık sokmak çok kolaydı. 
Serüven, savaş, yağma için doğmuş olan 
Arnavutlarda bir milleti devletine bağ
layan erdemlerden hiçbiri yoktu. Isteği 
yasası olur, hiçbir biçimde itaat etmek
ten hoşlanmaz, ama kendisini feda et
mekten de çekinmezdi .  
Yeni yaşamına ihanet, cinayet ve terk et
meyle başlamış olan İskender Bey, bu 
vahşi erdemleriyle takdir görmüştü. An
cak er geç milletinin sadakatsiz karakte
rinin oyununa geleceğinden kuşku edi
lemezdi. 
İ tiraz etmekten ihanete kadar giden 
Hamza, o zamana kadar İskender'in en 
fazla güvendiği komutanlarından olan 
Akçahisar'ın komutanı Moses'i kendi ta
rafına çekmeyi başardı. Hamza ile Mo
ses, Arnavutluk'u iç çekişmelerle parça
lamakla kalmıyor, kendilerine Arnavut
luk'un  en güzel illerini vaat eden Fa
tih'in casuslarına da kulak kabartıyorlar
dı. Er geç ihanetinin ortaya çıkacağından 
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çekinen Hamza çareyi Arnavutluk'tan 
kaçmakta buldu. 

İskender Bey Hamza ile 
Moses 'i de Yendi 
Fatih ülkeye yararlı olacak kaçaklara ya� 
pılan muameleyle, yani hem eli açıklık, 
hem de küçümsemeyle Hamza'yı karşı
ladı. Bunca ihanetten sonra Hamza'nın 
bir daha İskender Bey' e dönerneyeceği
ni kestirdiğinden, otuz bin kişilik bir Os
manlı birl iğin i  buyruğuna verdi. Moşes 
de bu arada boş durmamış, Yukarı Arna
vutluk'un İskender Bey' e karşı gelen aşi
retlerini yanına alarak on beş bin kişilik 
bir Arnavut ordusu kurmuştu. Ovada 
düşmanlar, ken t  içinde de hainlerle 
çevrilmiş olan İskender Bey, iki ordunun 
birleşmesini beklemeden hemen dağla
ra çıktı. Şöhretinden yararlanarak Arna
vut köylerinden altmış bin kişilik bir 
kuvvet topladı. Birden hem Hamza'ya, 
hem de Moses'e saldırdı. İki ordu gafil 
avlanınca, yenilgi de hemen geliverdi. 
Arkadaşları tarafından terk edilen Ham
za ve Moses çarpışmaya fırsat bulamadan 
İskender Bey'in adamlarının eline düş
tüler. Zincire vurularak İskender Bey'in 
önüne çıkarıldıklarında olasılıkların ter
sine İskender Bey onların yaşamlarını ba
ğışladı. Ancak Akçahisar'da zindana atıl
malarını istedi. 

Oyuna Gelmediler 
Hamza'nın ordusunun yardımına zama
nında yetişerneyen Balahan Paşa, saba
ha doğru Akçahisar önünde gözüktü. 
Atını su rların önüne doğru sürüp kent 
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halkını İskender Bey'e karşı isyana 
teşvik için konuşma yaparken, n işancı 
bir Arnavut'un tüfeğinden çıkan bir kur
şun boğazını deldi . Hemen atını dön
dürüp karargaha koşturduysa da aske
ri ancak onun ölüsüyle karşılaştı. Komu
tanlarının öldüğünü gören Osmanlı or
dusunda bozgun baş gösterdi. Durum
dan yararlanan Arnavut öncü kuvvetle
ri, geri çekilen Osmanl ıları bir hayli kı
rıp öldürdüler. Daha önce Osmanlılar ta
rafı ndan işgal edilmiş kentler de Os
manlı garnizonlarına karşı ayaklandı .  
Böylece Arnavutluk bir kişinin iradesi 
sayesinde, ikinci kez işgal edilmekten 
kurtuluyord u. 
Hamza ile Moses ölümlerini bekliyorlar
dı. Yargılanmak üzere İskender Bey'in 
önüne çıkarıldıklarında Hamza ayakla
rına kapanarak bağışlanması için yalvar
dı. Üzüntülü bir ifadeyle İskender Bey 
şöyle dedi: 
"Seni bir oğul gibi yetiştirdİm ve sevdim. 
Ellerimi kanınla kirletmeyeceğim. lkin
ci kez özgürlüğünü ve canını bağışlaya
cağım. lhanetinin kefaretini yurduna ye
ni hizmetler yaparak öde. Yok eğer ha
la bana ihanet etmeyi düşünüyorsan, Os
ınanlılar ın yanına dön." 
Moses de bağışlanmıştı. Başka birliklerin 
komutanlığına getirildi. Son derece d uy
gulanan Hamza kanını İskender Bey'e 
adadı. Ancak başka bir derdi vardı: 
"Karım ve çocuklarım Edirne'de parli
şahın sarayında rehin tutuluyor. Eğer Fa
tih benim affedildiğimi öğrenirse, mah
sus yenildiğiınİ sanacak ve ihanetimin 
cezası olarak karımı ve çocuklarımı öldü
recektir. Bunun için beni tekrar zincire 

vurun, zindana atın. Sonra ben gizlice ka
çıp kurtulmuş gibi yapacağım, Edir
ne'ye giderek padişahın güvenini kazan
dıktan ve yeni tasarılarını öğrendikten 
sonra buraya döneceğim. Böylece hem 
aileınİ kurtarmış olacağım, hem de ye
ni bir hizmette bulunacağım." 
Bu hilelere alışmış olan İskender Bey, yi
ne de Hamza'nın isteğini kabul etti. Söz
de kaçmış gibi görünen Hamza Osman
lıların yanına döndü. Ancak casusları ara
cılığıyla Hamza'nın niyetini çoktan öğ
renmiş olan Fatih, Hamza'nın ihanetini 
onu zehirJeterek ödetti . 

Dağa Çekildi 
Arka arkaya gelen yenilgiler, bunca ko
mutanın ölümü Fatih Sultan Mehmed'i 
çok kızdırmıştı. likbahar gelince iki yüz 
elli bin kişilik bir ordu hazırladı. Bizans 
surlarını darmadağın eden topların ben
zerleri döktürüldü. En usta lağımcılar se
ferber edildi. Artık Arnavutluk'un bağım
sızlığı ne kalelerde, ne de dağlarda ya
şayabilird i. Ağır ağır bütün Arnavutluk 
yeniden fethedildi. Arnavutluk'un kur
tarıcısı bir avuç sergerdenin başkanı 
durumuna düşmüş dağdan dağa kaçıyor
du. Fatih bütün Arnavutluk'u birkaç kez 
dolaştı. İskender Bey ve adamları dağ
ların zirvesinde Osmanlı ordusunun çe
kilmesini bekliyorlardı .  
Bütün Arnavutluk'u boyunduruk altı
na alan Fatih, olası baskınlardan çekin
diği için ordusunu ülkenin içinde bırak
madı. Ancak en dağlık bölgenin çevre
sinde altmış bin piyadesini mevzilen
dirdi. 
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Bağımsızlık İskender Bey'le 
Birlikte Öldü 
Osmanlı Ordusu çekilir çekilmez İsken
der Bey saklandığı yerden çıktı. Ülkenin 
bütün aşiretlerine haber yollayarak Os
manlıların "Leş" dedikleri Alessio ken
tinde konsey toplayacağını ve bundan 
sonra Osmanlılara karşı nasıl mücadele 
edileceğinin tartışılacağını bildirdi .  
Arnavutluk'un bütün önderleri çağrısı
na uyarak Leş'e geldi. Büyük konsey, 
Venedik, Ceneviz, papa, Napoli, Maca
ristan kralı ve Bourgogne dükü tarafın
dan destekleniyordu. 
İskender Bey, Batı Hıristiyan dünyası 
için İslamiyetİn istilasına karşı d ikilen 
Hıristiyanlığın son savunucusuydu. İ lly
ria Dağları artık bundan böyle İstan
bul 'un surlarının görevini yapacaktı. 
Konsey Leş 'in en büyük kilisesinde 
açıldı. Toplantıya tanık olan Venedikli
lerin anlattıklarına göre İskender Bey, 
Homeros'un kahramaniarına eş bir nu
tuk söylemiştir. 
B irkaç ay daha o kıyı kentinde yaşayan 
İskender Bey, yaşlılığın verdiği bir has
talıktan öldü. Arnavutluk da kendisiyle 
birlikte ölmüştür. Dul eşi ve oğlu İ tal
ya'ya Napoli Krallığı 'na sığınmışlardır. 
Arnavutların bağımsızlıkları göktaşı gi
bi kısa ve şahane olmuştur. Ancak mil
l i  karakterlerinin özelliğini taşıyan bir 
kahramanlık olarak kalmıştır. Kahra
manlık mucize yaratır. Ancak bir mille
ti yaratan tek şey erdemdir. 

Eğriboz Nihayet Fatih'in 
Eline Geçti 
Arnavutluk tarafında rabata kavuşan 
Fatih Sultan Mehmed, İskender Bey'i 
kışkırtan Venedik'in Akdeniz'deki en 
güçlü kalesi ve en  zengin mülkü olan 
Eğriboz'a bütün gücüyle saldırdı. 
Yeri, genişliği, zenginliği, demir maden
leri, başkenti Chalkis ile anıtları, tapınak
ları, Homeros'un destanlarında dile ge
len doğal güzelliğiyle eşsiz bir yerdi. Eğ
riboz Venediklileri maddi açıdan da 
zenginleştiriyordu.  Güçlü kuleleri, içe
ri girilmesini önleyen köprüsü işgalini 
güçleştiriyordu. 
Themistokhles 'in 13 Perslerle yaptığı ilk 
savaşın şanıyla dolu bir anısı vardı. Os
manlılara ait deniz ve toprakların ortasın
da Venediklilerin beslediği donanma ve 
kara kuvvetleri Eğriboz'u; Yunanistan, 
E pir ve Trakya'nın Cebelitarık'ı yapıyor
du. Venediklileri Eğriboz'da yıldırmak, 
Venedik'e saidırınakla eşdeğerdi. 
Karaman seferinden sonra görevinden 
alınan Mahmud Paşa, padişahın donan
masının başına kaptanıderya olarak atan
dı. Üç yüz elli büyük kadıeganın yönü 
Eğriboz'u gösteriyordu.  Fatih Sultan 
Mehmed de, yüz bin kişilik bir ordunun 
başında gelerek Eğriboz'un karaya en ya
kın olduğu noktada, vaktiyle Pers tınpa
ratoru Kserkses'in kamp kurduğu yerde 
otağını kurdurdu. 
Venedik donanınası ilk kez Osmanlı do
nanmasının gücünden çekinerek Atina 
Körfezi'nin bir köşesine sığınıp kaldı. Ka
dırgasının köşkünden Themistokhles'in 

13 Atinalı devlet adamı (iö 525'e doğru- Manisa "Magnesia epi Maiandro" 460'a doğru). i leriyi gören, politikaya düş
kün biriydi. Marathan Savaşı'nda parlak bir başarı kazandı. Yunanistan'a ihanet eden Ege adalarına boyun eğdirdi. 
Deniz gücüne dayanan bir yayılma politikasından yanaydı. Kirnon ile çatıştığı için Atina'dan sürüldü. 
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mezarını görebilen Amirat Nicole Cana
le bundan hiçbir kahramanlık itharnı ala
madı. Mahmud Paşa gemilerini birbiri
ne bağlatarak karadan adaya yüzen bir 
köprü yaptı. 
Bütün ada üzerinde yalnızca başkent, 
surları sayesinde Venediklilerin elinde kal
mıştı. Genel Vali Paola Erizzo kurtuluş için 
değil, şöhret için dövüşüyordu. On yedi 
gün içinde yapılan üç saldırıda Osmanlı
lar yirmi bin şehit verdi. Fatih Sultan 
Mehmed'in altınlarıyla kandırılmış bir ha
in, Thomaso Schiavo di  Lebano komuta 
ettiği topçu birliklerini Osmanlılara sattı. 
lhanetini çok geç öğrenen Erizzo, haini sa
rayın penceresinde astırttı. 
Kadınların bile burçlarda savaşa katıldık
ları dördüncü saldırıda surların üzerinden 
atılan kayalar ve gülleler karşısında Os
ınanlılar on beş bin şehit daha verdi. An
cak beşinci sald ırıda kent düştü. Eriz
zo'nun kaçabileceği tek yer başkentin iç 
kalesiydi. Nihayet kayıtsız şartsız teslim
den başka çıkar yol gözükınediği için Ve
nedikli Genel Vali Paola Erizzo ve asker
leri Osmanlılara teslim oldu. Adanın 
Rum halkı padişahın uyruğu sayılarak ls
tanbul'a gönderildi. 
Kaptanıderya Mahmud paşa bu seferle Fa
tih'in takdirini yeniden kazandı. Rakibi 
Sadrazam Rum Mehmed Paşa, Anado
lu'da Karamanltiarın sığındıkları yerle,·e bir 
sefer yapmış, ancak ordusunun yarısını 
kaybetmiş ve hiçbir yarar sağlayamadan 
geri dönmüştü. Görevinden alınan Meh
med Paşa, lstanbul'a döndüğünde cinayet
lerinden başka bir şey getirememişti. Ye
rine sadrazam olan İshak Paşa, Osmanlı
ların egemenliğini Karaman'a götürmek 
üzere yeniden yola çıktı. Fatih'in iki oğ-

lu, Amasya Valisi Beyazİd ile Karaman Va
lisi Mustafa da birliklerini yanlarına alarak 
Karamanlılara yapılan sefere katıldı. Bu iç 
savaşlar sırasında atılganlığı ve yakışıklı
lığıyla yeniçeriterin sevgilisi haline gelen 
Şehzade Mustafa, kardeşlerini kıskandı
rıyor, babasınıysa kaygılandırıyordu. 
Sadrazam Toroslar üzerinde denize çok 
yakın bir yerde, içinde Karamanoğlu Ai
lesi'nin bireylerini saklayan bir kaleyi eli
ne geçirdi. lran'a kaçmış olan iki Kara
man beyinin yeğenierinden biri olan 
prenses, güzelliğinden dolayı armağan 
olarak Fatih'e yollandı. Bir süre sonra Ka
raman prenslerinin egemenliklerini sağ
lamak bahanesiyle Türkmen orduları Su
riye sınırını aşarak Osmanlı topraklarına 
girdiklerinden, özellikle Fatih sefere 
katılmak zorunda kaldı. 
Eğriboz seferinde yeniden Fatih'in tak
dirini kazanmış olan Mahmud Paşa, Sad
razam makamına atandı. Mahmud Paşa ilk 
hizmeti sırasında gösterdiği çaba ve bece
rileriyle efendisine yeni zaferler kazandır
mak amacıyla ordunun komutanlığını da 
üstlendi. İlk kez iki Müslüman devlet Os
ınanlılar ile İran Akkoyunluları birbirleriyle 
çarpışacaktı. Fatih'in dönemini anlatma
yı biraz geri bırakalım ve Osmanoğlu ile 
Küçük Asya'yı çekişmeye gelen lranlıla
rın tarihini gözden geçirelim. 
İki Müslüman devletin ezeli düşmanlık
larının kaynağı olan, ortak inançlarının de
ğişik yorumları durmadan körükleniyor
du. Bu mezhep ayrılığı, Osmanlı tarihinin 
olduğu kadar, İran tarihinin de önemli bir 
bölümünü oluşturuyordu. Osmanlılara 
ve İran ile Arap milletlerine de son dere
ce zararlı olan bu düşmanlık, Hıristiyan
lığın İslamiyet tarafından tamamen istila 
edilmesini önleyen tek neden olmuştur. 
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Fatih 'in ölümünden sonra Osmanlı Imparatorluğu. 

1 481 yıl ı  ortaları nda ülke toprakların ın  büyüklüğü iki milyon iki yüz on dört bin kilometrekareyi bulmuştu. Bu toprakların bir milyon 
yedi yüz üç bin kilometrekaresi Avrupa'da, beş yüz on bir bin kilometrekaresi Asya'daydı. Dokuz yüz seksen iki bin kilometrekaresini 
yalnız Kırım Hanlığı oluşturuyordu. Kırım Hanl ığı, Kırım Yarımadası ' n dan başka bugünkü Ukr!iyna'nın büyük bir böl ümünü ve Rus
ya'nın bazı eyalerlerini içine alıyordu. 
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12. BOLUM 

İranlıların Karakteri 
Eski adıyla Persler, yeni adıyla Farslar ya 
da l ranlılar, tarih öncesinin karanlık be
şiğinde türemiş ilkel bir millettir. Tarih 
sahnesinde milletierin eskiliğini göste
ren yüksek uygarlık, politika, ahlak ve 
yazı sanatında ileri bir düzeye ulaşmış
lardır. Onlara Doğu'nun Yunanlar'ı ya da 
İ talyanları diyebiliriz. Hintliler kadar 
düşünür, Araplar kadar dindar, Çinliler 
kadar sanayiye düşkün, Türkler kadar 
kahraman ve savaşçıdırlar. Bu becerile
ri sayesinde kendilerine komşu bu ırk
lada sürekli olarak Yukarı ve Aşağı As
ya'da çekişip durmuşlardır. 
İran gelenek, sanayi, politika, edebiyat, 
şiir, felsefe ve din alanlarında son dere
ce gelişmiş olduğundan, insan zihninin 
en parlak beşikierinden biri olmuştur. 
Ancak üstünlüklerinden gelen kötü ta
rafları olduğunu, kendilerine göre doğa
ya daha az uyuşmuş olan ırkiara karşı kü
çümser baktıklarını, manevi kurumları
nın dengesiz olduğunu, kolayca m izaç 
değiştird iklerini söyleyebili riz. İsyana 

yatkınlıkları, hi lekarlığa kadar varan 
diplomatik inceliğe sahip oldukları, her 
türlü kılığa girmelerine neden olan iki
yüzlülüğün değer gördüğü, inançlarına 
göre değil de çıkarlarına göre hareket et
tikleri de bir gerçektir. 
Diktatörlük karşısında çabuk eğilirler, öz
gür olduklarında ise küstahlaşırlar. Ham
le yaparken cüretli, yorgun oldukların
da cesaretsizdirler. Politikada daima aşı
rılığa giderek dalkavuk olurlar, namus
lu insanın en büyük düşman ı olan gü
vensizl iğe sahiptirler. Sözün kısası, bir 
milleti soylu yapan gelenekiere sahip ol
dukları gibi, ahlaksızlığın bütün özellik
lerine de sahiptirler. İşte eskiden oldu
ğu gibi, şimdi de Fars milletinin görünü
şü böyledir. 

Hayalci Millet 
Farslar en eski dönemlerden beri her ya
nı sıradağlada çevrili olan, Çin ve Tür
kistan 'dan Ceyhun Irmağı, Hindis
tan 'dan Umman Denizi, İskitlerden 
Hazar Denizi, Ruslardan Karadeniz ve 
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Türkler ile Araplardan büyük Bağdat Çö
lü yle �yrılmış geniş ülkede otururlar. 
Toprakları kolay işlenir ve verimlidir. 
Gökyüzü çoğunlukla berrak, iklimleri 
serttir. İ nsanları zarif, ince ve güçlüdür. 
Ata binmekte ve silah kullanmakta us
tadırlar. 
Doğu milletlerinin yaşama biçimlerine 
hemen uyarak aşire tlere bağlı özellik
ler gösterirler. B ir yerde göçebe, öteki 
yerde yerleşik yaşam sürerken, Doğu 
Anadolu 'ya komşu eyalerlerde sürüle
rinin arkasından otlaktan otlağa çadır
larını taşırlar. Şiraz, Tebriz, lsfahan 
ovalarında tarımcı; büyük kentlerde 
sanatçı, başkentte saray adamı; ordular
da savaşçı; pazarlarda tüccar; haremle
rinde şehvet düşkünü; eğlence yaşam
larında şair ve düşünür olarak karşımı
za çıkarlar. Bilgelikte olduğu kadar gü
nah işlerken de daima aşırıl ığa kaçan 
Farsların en bel irgin özell ikleri ise ha
yalci olmalarıdır. 
İranlılardaki bu hayaleilik erdemi, zafe-. 
ri, aşkı ve yükselme hırsını öylesine üst 
düzeyde tutar ki, onlarda heyecanın ve 
sebatsızlığın en canlı örnekleri görülür. 
Uzun süre aynı şeyi istemekle sabır 
gösterebilirlerse her şeyi elde edebile
cek bir mi llettir. 

Tarihleri Baş Döndürür 
Tarihleri, zekalarının aynası gibidir. Şa
irler tarafından çadırlarda anlatılan Arap 
masallarına benzer. Başka hiçbir mille
tin tarihi bu kadar değişiklik ve karışık
lıklarla dolu değildir. Dağlarının üzeri
ne gelen gölgeler gibi her şeyleri ya ga
rip, ya olağanüstü ya da çabuk ve geçi
cidir. Başkentleri çölde görünen serap
lar gibi sürekli olarak bir görünüp bir kay
bolur. Ülkelerini yöneten soyları bir or
taya çıkar, bir yıkılır, yerlerine başkala
rı gelir. On yüzyıl boyunca yedi kez bü
yük imparatorluk haline gelmişler ve is
til aya uğramışlardır. 
Tarih boyunca ilerleyişlerini izlemek son 
derece zordur .  Yazgılarını oluşturan 
olaylar, insanın gelişimini sağlayan yavaş 
ve düzgün akışa uymaktan çok bir şiire 
ya da romana benzer. İran tarihini izler
ken tarihçilerio adeta başı döner. 

Bizanslı Gelin 
I. Darius olduğu sanılan Gustasp, İran'ın 
bir eyaletinde kral olan babası tarafından 
cezalandırılmak istenir. Efsaneye göre, 
Batı imparatorluğuna, yani Bizans ken
tine1 kaçar. Kızı Katyun'a bir koca ara
yan imparator, imparatorluğun bütün 

1 Burada anlatılan efsanede tarih ve kiş i  adlarında bir tutarsızlık vardır. Bu yüzden okurlarımıza bazı bilgileri sunma 
gereği duyduk. Aşağıdaki açıklamalarda geçen tarihlere ve kişi adlarına, ayrıca ilerideki sayfada yer alan Cemşid ve 
Persepolis ile ilgili dipnotlara dikkat edilmeli ve bunlar kitapta yazılanlarla karşılaştırılmalıdır: "Roma Devleti' n in tari
hi, efsaneye göre bir dişi kurt tarafından em zirilen ikizlerden Romulus tarafından kurulan Roma kentiyle başlar (iö 
753). Ancak efsaneler ve arkeolajik buluntularına dayanan tarihçiler Roma'nın geçmişiyle ilgili bazı kesin bilgiler el
de etmeye uğraştılar ve anılan tarihi iö X. yüzyıla kadar götürdüler." "iö l l l .  binyıldan beri Byzantion denen eski ken
tin yerine Roma imparatoru 1. Constantinus (1 . Konstantin) tarafından iS 324 yılında Deutra Rame (ikinci Roma) ya 
da Nova Rame- Nea Rame (Yeni Roma) diye adlandırılan kent kuruldu. Bu tarihten sonra yeni adlar alan kent, Roma 
imparatorlarının ikametgahı haline geldi. Gustasp ve i ran Türk devletleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Rıza Nur'un Türk Ta

rihi adlı eserine başvurulabilir. 
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soylu gençlerini sarayın penceresi önün
den geçirtir. Gustasp, yakışıklılığı saye
sinde Karyun 'un hayranlığını çeker. İm
parator, geçmişi bilinmeyen bir yaban
cıya kızının gösterdiği ilgiye çok kızar. 
Ancak kızını Gustasp 'a verir. Fakat 
kendilerine hiçbir yardımda bulunmaz. 
Gustasp karısını İran'a götürür, taraftar
Iarına geldiğini haber verir. Babasının 
tahtını kardeşlerinden almak üzere bir 
ordu kurar ve ayaklanır. Tam savaşacak
ları sırada onun büyüklük hakkını kabul 
eden kardeşler, silahlarını teslim eder
ler. Böylece taç giyer. Babası da tahtta
ki iddiasından tamamen vazgeçer ve in
zivaya çekilir. Gustasp savaşır, bütün 
İran'ı egemenliği altında toplar. 
Batı imparatorunu ülkesine davet eder. 
İmparator küçümsediği yabancının Gus
tasp olduğunu ve kızının on iki krallığın 
imparatoriçesi olduğunu görür. İşte bu 
hükümdar Zerdüşt2 d inini, yani ateşe 
tapmayı kabul etmiş ve milletine kabul 
ettirmiş tir. 

Ate� Kutsaldı 
İran milletinin o zamana kadar dini, ya
rı simgesel, yarı puta tapar Hint dinle
rinin bir benzeri olarak gözükmüştür. Es
ki İran tarih inin derinliklerine inen bir 
tarihçi şunları yazmıştır: 

"İran'ın ilk dini, dünyaları yaratmış olan 
ve onları tanrısal gücüyle yöneten yüce 
bir yaratığa inanış şeklinde ortaya çıkmış
tı. Aşk ve hayranlık içeren saygılı bir kor
kuyla, o yüce yaratığa taparlardı. Yaşlı
lar ve babalar için dinsel bir saygı duyar
lar, insanlara kardeşçe duygulada bağla
nırlardı. İ nsanın yaratılışından beri yar
dımcı olan canlı dünyanın temsilcileri 
hayvaniara büyük sevgi beslerlerdi. Hat
ta bitkilerde bile, bir derece aşağı olmak
la beraber, saygı duyulacak bir yaşam ve 
zeka ürünü görürlerdi." 
İşte bu Hindistan'ın metafizik uydurma
lardan ve halkın eklemelerinden uzak 
ilahi öğretimin esqsıdır. Ancak Hindis
tan'da olduğu gibi İran 'da da hurafeler
le ve halkın cehaletiyle bozulan bu 
doktrinler zamanla putataparlığa dö
nüşmüşlerdir. Gustasp zamanında orta
ya çıkan ve bir çeşit peygamber sayılan 
Zerdüşt, iyice dejenere olan bu dini dü
zeltmeye çalıştı. Halkın doğasına aykı
rı düşecek simgeleri ortadan kaldırma
dı. Ancak yaratana olan hayranlığı dola
yısıyla onun yarattığı ve yönettiği şeyle
re karşı tapınma olarak değiştirdi. Bu ye
ni görüşten başka, Zerdüşt yüce yaratı
cısını seviyor ve halkı da onu sevmeye 
inandırıyordu. 

2 i ranl ı  din kurucusu (iÖ VI I .  yüzyıl) . Yaşamı hakkında bütün bilinenler "Gatha" denen özdeyişlerinin toplandığı 
Avesta adlı kitabın yorumlanmasına dayanır. iyi ve kötü arasında sürekli savaşı kapsayan bir görüşü benimseyen Zer
düşt'e göre insan ruhu iki aykırı gücün (iyi ile Kötü'nün) savaş alanıdır. iyiliği Ahuramazda (Hürmüz), kötülüğü Ah
riman (Ehrimen) temsil eder. Bu iki karşıt gücün çatışması sonucu hangisi üstün gelirse insan o yana eğilim duyar. 
Zerdüşt bu düşüncelerini yaymaya başlayınca, eski gelenekiere bağlı kimselerin direnişleriyle karşılaştı. Baktriane'li 
bir prens olan Viştupa, Zerdüşt'ü korudu, düşüncelerinin yayılmasına, tutunmasına yardımcı oldu. Bu prensin yardı
mıyla Zerdüşt görüşlerini bütün iran'a, Azerbaycan'a yaymaya başladı. Kısa süre sonra adı ve düşünceleri sonradan 
doğan dinlerle karıştı, islam dininin ortaya çıkışından sonra Şii mezhebini benimseyen iranl ı lar tarafından yeniden 
yorumlandı .  
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Bu simgelerin arasından parlaklığı, kud
reti, hareketi, yakıcılığı, gece ile gündüz 
gökyüzünü süsleyen güneş ve yıldızla
rın çokluğu ile etkili olan ve insanların 
gözüne en fazla tanrısal özelliğe sahip gi
bi görünen ateşi seçti. Ancak ateş tanrı 
değil, onun simgesiydi. Puta tapan İran
hiara tektanrı düşüncesini birdenbire ver
memek için ateş gibi bir simgeyi ortaya 
atan Zerdüşt'ün taraftarları bir iki kuşak 
sonra simge ile Tanrı'yı birbirine karış
tırdı ve atalarının saf inançlarından uzak
laştılar. Bu olay da göstermektedir ki, in
sanlara anlatmak için istenilen gerçek ha
talı kavramlarla birlikte sunulmamalıdır. 
Çünkü inanç ve akılca zayıf olan insan
lar onlara uzatılan yanlış üzerinde dura
rak, kabul ettirilmek istenen gerçeği gö
remezler. 
Zerdüşt'ün doğarken bulunduğu odayı 
aydınlattığı ileri sürülür. Genç yaşında 
E lbruz dağlarına çekilerek düşüncesini 
geliştirmeye çalışmıştır. Oturduğu ma
ğaranın duvarlarında eşyaların ,  mev
simlerin, yıldızların gizemli betimle
meleri bulunmaktaydı. 
Avesta adında kutsal bir kitabı vardı. 
Hem sonsuza kadar ateşin sönmemesi
ne dikkat edecek, hem de kitabını hal-

ka okuyacak olan rahipler sınıfını kurdu. 
İşte Gustasp bu dini kabul etti ve halkı
na da inandırdı. Zerdüşt dini, İslamiyetin 
İran'da yayılmasına kadar yaşadı. 
Gustasp'tan sonra gelen soylar zaman za
man Çin 'i, Türkistan'ı Hindistan 'ı, Ara
bistan'ı, Suriye'yi istila etti ve sonra el
lerinden çıkardılar. Cemşid3 tarafından 
Persepolis'te4 inşa edilmiş olan ve daha 
sonra Makedonyalı Büyük İskender'in 
is tilası sırasında yıktırılan dev eserlerin 
kalıntılarına Batı uygarlığının gözüyle ba
kılırsa hayrete düşmernek olası değildir. 
İslamiyetin doğuşundan dört yüzyıl son
ra, Arap istilasıyla birbirine düşen prens
Iikiere ayrılmış olan İran'ın bir bölümün
de Bağdat halifeleri hüküm sürüyordu. 
Horasanlı Müslüman bir sultan olan 
Gazndi Mahmud Hindistan'ı eline ge
çirdikten sonra, l ran'ı aldı ve bütün 
zenginl iği başkenti Gazne'ye taşıdı. 
Adaleti, inancı kadar sağlamdı. Haksız 
olanı, kendi yakını bile olsa cezalandır
maktan kaçınmazdı. Kurduğu devlet, 
Selçuklular tarafından yıkıldı. 

Uzun Hasan'ın Kişiliği 
Selçuk Türkleri, Hz. Muhammed 'den 
dört yüzyıl sonra bir imparatorluk kur-

3 Cemşid ya da Cem: iran'ın efsanevi dördüncü şahı. Yine efsanevi şah Tahmuras'ın kardeşi ya da oğlu. Kaynaklar
da Cemşid ile ilgili bilgiler çeşitl idir. Eski i ran dilinde yazılmış bir kaynak olan Avesta'nın "Videvdat" bölümünde Cem
şid'in iyi bir hükümdar olduğu ve hüküm sürdüğü dönemin de iran'ın altın dönemi olduğu yazılıdır. ilah Hürmüz ile 
sık sık görüşen, yeni din hakkında talimat alan Cemşid, ondan film in bir kışın ve tufanı n olacağını öğrenir. Hürmüz'ün 
tavsiyesi üzerine Cemşid "V ara" adı verilen büyük bir sığınak yaptırır, kutsal ateşi, insan, hayvan, bitki tohumlarını ve 
gıda maddelerini orada saklar. Tufandan sonra iranlıları kalkındırmak için çalışan Cemşid yedi yüz yıl hüküm sürer. 
Elli yıl demirciliği ve silahçılığı, Elli yıl dokumacılığı öğretir. Elli yıl din. Tarım alanlarında uzman yetiştirir. Elli yıl yapı iş
leriyle, elli yıl da denizeilikle uğraşır. Üç yüz yıl boyunca yeryüzünde: hiç kimse ölmediği gibi açlık, hastalık ve kötü
lük de olmaz. 
4 Pers imparatorluğu'nun başkentlerinden biri. iö VI . yüzyıl sonunda Kral Darıus tarafından kuruldu, oğlu Kserkses 
ile 1. Artakserses tarafından genişletildi. Büyük iskender, kenti iö 33 1  'de yaktırdı. 
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du lar. Fakat bu imparatorluk da Cengiz 
Han'ın orduları tarafından yıkıldı. Türk 
ırkının çeşitli hükümdarları İ ran 'ı çeşit
li kraliıkiara ayırdı. Bu krallıklardan bi
rinin sultanı olan Mesud'a kırk tane 
Türk tutsak satılmak üzere getirilmişti. 
Mesud'un veziri otuz dokuzunu satın al
mış, sonuncusunu da çocuk olduğu için 
esirciye bırakmıştı. Vezire dönen çocuk, 
"otuz dokuzunu sultanımza duyduğunuz 
sevgi için satın aldınız, beni de Tanrı aş
kına satın alınız" demişti. 
Vezir, Ilgıdız adındaki çocuğu satın al
mış, onu sarayın mutfak dairesinde bir 
işe yerleştirmişti. İşte bu çocuk aklı ve 
çabası sayesinde daha yüksek makam
lara yükselmiş, vezir olmuş ve sonunda 
halkın sevgisini kazandığından bir gün 
tahta çıkmıştır. 
Daha önce an lattığımız gibi Timur, 
oğullarından en olgun olan Şahruh Mir
za'yi İran topraklarını yönetsin diye bı
rakmıştı. Şahruh Mirza, lran 'ı yetmiş bir 
yaşına kadar yönetti. Gökbilimi üzerine 
çalışmaları yeni yeni ortaya çıkarılan 
Şahruh'un oğlu Uluğ Bey,5 Türk bilim 
ekolünün son temsilcilerindendiL Er
demli fakat silah kullanmakta pek usta 
olmayan bu hükümdar, oğlunun tahta 
göz dikmesiyle hem krall ığım, hem de 
yaşamını kaybetmiştir. 
Bu cinayetin tek karşılığı altı ay süren fır
tınalı bir hükümdarlık dönemid ir. Suç
lu oğul kendi ordusunun nefretini kazan
mıştır. Timur'un torununun torunları kı-

sa sürelerle tahta çıkmışlardır. Vaktiyle 
Timur'un Van'a kadar sürdüğü Akko
yunlu Türkmen aşireti, Doğu Anadolu 
geçitlerine, Ağrı Dağı eteklerine yerleş
mişti. Timur'un istilası geçtikten sonra 
yeniden ovalara indi. Başkanları Uzun 
Hasan kendisine başkent olarak Diyar
bakır'ı seçmişti. 
İran'ın iç karışıklıklarından yararlan
masını bilen Uzun Hasan, yiğit Türk
menleriyle çekişen prensierin orduları
nı dağıtmış, onları birbirine kırd ırarak, 
yok etmiştir. Böylece bütün lran'ı• ege
menliği altında toplayan Uzun Hasan, 
Timur'un mirasına konmuş ve İran tah
tına oturmayı başarmıştır. Karışıklıktan 
usanmış olan ve güçlü yönetiminden çe
kinen Türkler, Araplar ve Farslar ses çı
karmadan kendisine bağlanmışlardır. 
Uzun Hasan felaket içinde geçen yaşa
mı boyunca yaptığı uğraşlarla, politikay
la pişmiş bir hükümdardı. Kalbi ne ka
dar ihtiraslarla dolu ise, mizacı da o de
rece atılgandı. İhtirasını daima zaferle 
süslemek isterdi. Kazandığı zaferleri de 
lranlı lar adına kazand ığını söyle rdi .  
Fatih Sultan Mehmed gibi lsfahan'da
ki sarayına davet ettiği Avrupalılar ile ti
caretin, sanatların, topçuluğu n esasları
nı tartışırdı. Avrupalılar kendisinden, yet
miş yaşında olmasına rağmen dinçliğini  
koruyan, sevimli yüzlü, heybetli ve çok 
iyi ata binen bir hükümdar olarak söz 
ederler. Ok ve kılıç kullanmakta usta 
olup, askerleri tarafından çok sevilir, da-

5 (Aiaüddevle Mirza Gürkan): Türk hükümdan ve gökbilimi bilgini (Semerkant 1 394- Horasan 1 449}. Timur'un toru

nu, Şahruh'un oğlu. 1 409 yılında Semerkant hükümdan oldu. Osmanlılarla yakın ilişkiler kurdu .  Ayaklanan oğlu Ab

o\ı'l\a'i.� \aıa1moan '\)\o\:i��\:ı '\\�\tio'\� '\'<. ""� \\\ \\(>\�'<.�«.\� "?,�":,\.'<.\'<.\\ \.�'\:,\<:::,\�\ �\:,ı_����\.1..\c.--\ \.1\\;� l'.<c'j �\.ı.':, '1.«.'\ 
Zayiçesi) adlı yapıtı Batı dillerine çevrildi ve kaynak yapıt oldu. 
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ima hareket içinde bulunmaktan hoşla
nırdı. II. Mehmed'in eliyle gerçekleşen 
İstanbul'un fethini ve Avrupa ile Anado
lu'nun Türkleşmesini kıskanç gözlerle 
izliyordu.  Fatih ile aynı Türklerin tom
nu olan, ancak daha yaşlı ve sınırları için
de daha rahat olan Uzun Hasan'ın duru
mu işte böyleydi. 

Padişah İle Şehzadenin 
�eldhıplaş�aları 
Fatih Sultan Mehmed, bütün Karaman 
ülkesini  imparatorluğuna kattığı, Kara
manoğlu 'nun soyundan gelen Türk
menlerin elinden Tokat ve öteki önem
li kentleri ald ığı sırada, İran 'da ege
menlik süren Uzun Hasan'ın kaygıları gi
derek çoğalıyordu .  Anadolu 'nun içişle
rine karışmak için elinde gerekli baha
neler vardı. Karamanlı İbrahim Bey'in iki 
oğlu İshak Bey ve Pir Ahmed, Akkoyun
lu Devleti'ne sığınmışlar, Uzun Ha
san'ı güvenliği ve şanı için Karaman 
Devleti 'nin ihya edi lmesi konusunda 
inandırmaya çalışıyorlardı. Oysa üstün
lük ihtirasının, İstanbul 'un fatihine kar
şı duyduğu hasetten başka kışkırtılma
sına gerek yoktu. Uzun Hasan çok eski
den beri Osmanlıların düşmanı olan 
Venedik ve Rodos Şövalyeleri ile de an
laşmıştı. 
Ortak Hıristiyan donanınası Akdeniz 
sahillerinden Karaman 'ın kıyılarına sal
dırırken,  Akkoyunluların Ordusu Doğu 
Anadolu'nun vadilerinden geçerek, Er
zurum'a doğru ilerliyordu. 
Babasın ı  bekleyen genç şehzade Mus
tafa, Uzun Hasan'ın ordusunun sald ırı
sına uğradı. Gösterdiği büyük kahraman-
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lık sayıca azlığını örttü ve bir süre diren
di. Küçük oğlu Cem'i İstanbul'da bıra
kan Fatih, yanında Rumeli ordusunu ve 
büyük oğlu veliaht şehzade Bayezid'i ala
rak Doğu Anadolu 'ya doğru ilerlemeye 
başladı. Oğlu Bayezid'e tahtı tes lim et
meyi düşündüğü için, onu savaş alanın
da sınamak istiyordu. Bayezid 'ın kaygı
lı, kıskanç ve aşırılığa düşkün karakte
ri, askeri disipline ihtiyaç duyuyordu. 
Karaman ü lkesinin kapısı durumunda 
olan Tokat kenti, Akkoyunlu veziri 
Ömer Bey ve Uzun Hasan'ın yeğeni Y�
suf Mirza tarafından ele geçirilmişti. 
Akkoyunlunun askerleri Timur'un as
kerleri gibi acımasız davranıyorlardı. 
Karaman'dan sürülen iki beyin varlığı ve 
eski halklarına karşı besledikleri öç 
duyguları, bu savaşa fetih ve bir iç savaş 
özelliği kazandırıyordu. Cesareti sayesin
de basit bir askerden komutanlık rütbe
sine kadar yükselen Gedik Ahmed Pa
şa, Konya önlerinde ordusunun bütün 
ağırlığını taşıyordu. Hazırlıklarının yavaş 
gitmesinden ve ordunun ağır ilerleme
sinden usanan Fatih, oğlu Şehzade Mus
tafa'ya durmadan mektup yazarak çaba
sını ve cesaretini tazelemek istiyordu. Bu 
mektupların şatafatlı ve aynı  zamanda 
yırtıcı üslubu padişahın İran şahına kar
şı duyduğu nefreti pek güzel açıklamak
tadır. Fatih, bu mektupların birinde 
şöyle yazmıştır: 
"Kahraman ve mutlu oğlum! Şanımın ay
dınlık yansıması olan sen, şu gerçeği bil 
ki, idam edilmeye layık olan Uzun Ha
san bize hakaret ve tehdit dolu haberler 
yollamıştır. Bu deliye karşı nefretten baş
ka bir yanıt vermekten kaçındık. Deh-
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şet verici biçimde sessizliğimizi koruya
rak bu tilkinin tavşan olmasını sağladık. 
Şimdi savaşan aslanlarımızia onun üze
rine yürüyoruz. Bizi beklerken düşma
nın komutanlarını yen! Şu anda ordula
rımızın başkomutanı sensin." 
Bu mektubun arkasında Oavud Paşa ko
mutasında bir öncü kuvvet gönderildi. 
Sadrazam Mahmud Paşa tarafından Şeh
zade Mustafa 'ya gönderilen bu kuvve
tin Akkoyunluları püskürtmeye yetme
mesi, sonradan sadrazam'ın idamına ne
den olacaktır. Mahmud Paşa, padişahın, 
Uzun Hasan 'ın kendisinden üstün olan 
kuvvetlerine karşı ilerlemesini yavaşlar
mak istiyordu. lik darbeleri, Şehzade ve 
komutanların karşılamasını uygun bulu
yordu.  Bir sonraki sefer için daha kala
balık bir ordu hazırlıyordu. Babasının ve 
sadrazarnın bu duraksamaları sırasında 
Kıreli Gölü yakınlarında Akkoyunlular 
tarafından saldırıya uğrayan şehzade 
Mustafa o kadar sebat ve inançla dövüş
tü ki, Türkmen ordusu bozuldu ve Yu
suf Mirza canını kurtaranlada Erzu
rum'un doğusuna kaçtı. Şehzade zaferi 
babasına bir zafernameyle bildirdi ve 
idam edilen komutanların kellelerini 
lstanbul'a gönderdi. 

��Atımı Eyerledim, Kılıcıını 
Kuşandım" 
Bir komutan için çok büyük bir başarı olan 
bu zafer, Fatih Sultan Mehmed'in hem 
gururunu okşadı, hem de kıskandırdı. Bir
kaç gün daha Üsküdar'da kalarak Uzun 
Hasan'a şu görkemli mektubu yazdı: 

"Şöhret hırsıyla dolu olanlar durmak bil
mezler. Talihinin kendilerine tanıdığı fır
satları adaletsizce kullandıklarından do
layı övünürler. İşte böyle davrananlar, 
güçlerinin yumlacağı uçurumun kenarı
na geldiklerini görmel id irler. Başlari ' 
şeytanın düşündüğü kötülüklerle dolu
dur. Başından onları kov. Sonra insanla
rın anlaşmasını sağlayan akla kulak ver. 
Bizim imparatorluğumuz ls lamiyetin 
merkezidir. Kafirlerin kanı her zaman ls
lam'ın kandilini tutuşturan yağ olmuş
tur. Eğer bize karşı gelirsen, inanpmı
zın düşmanısın demektir. Atımı eyerle
dim, kılıcıını kuşandım. Tanrı beni öcü
nün alıcısı olarak seçti. Kol um, adını yer
yüzünden silmeye yetecektir. Sana söy
leyecek daha fazla sözüm yok! Daima 
iyilik arayan mutlu olsun ! "  
Uzun Hasan'a bu  mektubu gönderen 
Fatih Sultan Mehmed yüz yirmi bin ki
şilik ordusuyla oğlu Mustafa'ya Beypa
zarı 'nda u laştı. Babasının elini öpen 
Mustafa, Amasya Valiliği'nde bulunan 
Bayezid ve Fatih, hep beraber Fırat Ir
ınağı'na doğru ilerlemeye başladılar. 
Yeğeninin komutasındaki ordunun ye
nilgisinin öcünü almak üzere Batı'ya doğ
ru ilerleyen Uzun Hasan, ordusunun stra
tejik bir mevkide yerleştirmişti. 

Düş Gerçekleşti 
lik Osmanlı saldırısı başarısızlıkla sonuç
landı. Osmanlı askerleri Uzun Hasan ta
rafından kurulan bir tuzağa düştü. Çar
pışmada birçok paşa ve bey şehit ve tut
sak düştü. Akkoyunlu sultanı, düşmanın 
seçme komutanlarını e line geçirdiği 
için bir hayli gururlandı. 
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Mora Beylerbeyi Timurkan'ın oğlu olan 
ve tutsak düşen bir komutan, Uzun 
Hasan'a "o kadar sevinme, efendimizin 
ordusunda bizden çok daha fazla cesa
retli yüz binlerce asker var" dedi. 
Bir an için kaygılanan Fatih, cesaretini 
kazandıran bir düş gördü. Düşünde Ak
koyunlu sultanı ile teke tek bir dövüşe 
girmiş, göğsüne şiddetli bir darbe vur
muştu. Uzun Hasan'ın göğsü yarılmış, 
kalbinin bir bölümü yere düşmüştü .  
Bu düşe inanan Fatih ve oğulları altı gün 
Uzun Hasan'ın peşini izlediler. 
Otlukbeli'nin doğal basamakları üzerin
de mevzilenen Akkoyunlu ordusu, orta
da Uzun Hasan, kanatlarda iki oğlu ta
rafından yönetiliyordu .  Fatih 'in iki oğ
lu Bayezid ve Mustafa beyler babaları
nın her iki yanında Osmanlı ordusuna 
komuta ediyorlardı. Şehzade Mustafa ko
mutasındaki akıncılar ve azaplar ilk sal
dırıyı yaptılar. Saldırının şiddetinden Ak
koyunlu ordusunun sağ kanatı bozuldu. 
Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Mirza öldü
rüldü. Azapların ağası Mahmud atından 
inerek Zeynel'in kalfasını kesti ve Mus
tafa Bey'in adına Fatih Sultan Meh
med'e sundu. 
Bütün ordu bu ölümde, Fatih'in gördü
ğü düşün doğru çıktığına karar verdi. 
Çünkü oğlunun adı Farsçada, "babanın 
kalbinin bir parçası" anlamını taşıyordu.6 
Kardeşinin hareketinden cesaret alan Ba
yezid de karşısına düşen Akkoyunlu 
ordusunun saflarına daldı. Bir anda ku-

şatılan ve perişan edilen Uzun Hasan 
ölen oğlu ve yenilen ordusu için ağlaya
rak savaş alanından kaçtı. 
Uzun Hasan ve döküntülerini kaçır
mak istemeyen Fatih, Akkoyunluları iz
liyordu. Karahisar önlerine geldiklerin
de, Sadrazam Mahmud Paşa, şüpheli bir 
araziye girmeden önce kaleyi düşür
mek için kuşatma yapılmasında ısrar et
ti . Hiddetlenen Fatih, sadrazaını çe
kingenliğinden dolayı hakaret edercesi
ne azarladı. "Bana lazım olan kaleler de
ğil, ordulardır !"  diye bağırdı. 

Cem Sultan Görev Başında 
Karahisar, Sultan Mehmed'in önünde di
re nıneden teslim oldu. Bu başarıdan 
sonra elinde tuttuğu kırk bin Türkmen 
tutsağı serbest bıraktı. Amacı İran 'a kar
şı tampon olarak kullanmak istediği 
Türkmenlerin dostluğunu kazanmaktı. 
Elde ettiği zaferi ve Uzun Hasan'ın Şiraz'a 
kadar kaçışını bildiren mektuplar Mısır'a 
ve Avrupa ile Asya devletlerine gönderil
di. Böylece Osmanlıların, lran'a karşı 
kazandıkları ilk zafer müjdeleniyordu. 
Uzun Hasan'a erişmek için ordularının 
çöller aşmak zorunda olması Fatih'in ya
vaş yavaş geri çekilmesine neden oldu. 
Dönerken, Akkoyunluların sahneden 
çekilmesiyle yalnız kalmış olan Venedik 
ve Rodos şövalyelerine karşı nasıl davra
nacağını tasarlıyordu. Şehzade Mustafa, 
Karaman'da bulunan ordusuyla bu eski 
beyliğin eyaJetlerinde düzeni sağlamak 

6 Fatih'in oğullarından Mustafa'nın anlamı, " lstıfa edilmiş, seçilmiş" demektir ve kelime Arapçadır. (lstıfa: Bir şeyin 
halisini, temizini seçip alma. Seçme, seçkinlik. Ayıklama.) Bayezid ise "Yezid'in babası, atası" anlamındadır. "Ba" eki 
"baba ve ata" anlamına gelen "eb (aba)" ve "Ebu" nun bozulmuş halidir. Yezid bilindiği gibi Halife Muaviye'nin oğlu 
olup, ikinci Emevi halifesidir. 
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üzere görevlendirildi. Fakat bu şehzade 
daha sonra, uzun zaman babasının sevgi
sini ve ilgisini göremedi. Bir söylemiye gö
re Sadrazam Mahmud Paşa'nın öğütleri
ne uyan Fatih, oğlunu acele İsranbul'a ça
ğırdı. Karaman ülkesini yönetmek üzere 
üçüncü oğlu Cem Sultan'ı yolladı. 
Henüz on sekiz yaşında olmasına karşın 
yüksek erdemlere, yeteneklere ve cesa
rete sahip olan Cem, sarayın iftihar etti
ği bir şehzadeydi. Hem şair, hem savaş
çı olan Cem babasına adanmış, Farsça bir 
divan yazmıştı. Göğüs göğüse savaşa 
karşı son derece meyli olan Karaınanlılar 
kendisini imparatorluğun baş savaşçısı ola
rak niteledi ve en ufak bir itiraz göster
meksizin yönetimi altında yaşadılar. Ai
lesi içinde en sevimli, en ilgi çekici ve en 
talihsiz olan bu şehzadenin serüven do
lu yaşamını, kitabımızın daha sonraki say
falarında anlatacağız. Bu arada Fatih, 
farkında olmadan oğlunun yaşamına mal 
olacak bir faciayı hazırlıyordu. 
Hemen burada Osmanlı tarihçilerinin 
Cem Sultan'ın ünü üzerinde durmadık
larını ve bu talihsiz şehzadenin acı sonu
nun, yalnız Rum ve İtalyan tarihçileri ta
rafından ele al ındığını belirtelim. 

Şehzade Mustafa Vezirin 
Karısını Kaçırdı 
Akkoyunlulara karşı yapılan seferlerde 
kendini iyice gösteren kahraman Şehza
de Mustafa, Anadolu 'da valilik yaptığı 
dönemlerde bağımsızlığa al ıştığından, 

şimdi babası ve sadrazarnın bakışları 
altında ve barış içinde İstanbul'da yaşa
maktan sıkılmıştı. Başardığı pek çok sa
vaşın sağladığı kişilikle hem halk, hem 
de yeniçeriler arasında bir hayli şöhret sa
hibi olduğundan davranışları, sözleri 
hatta aşkları bile daha dikkatle izleniyor
du. Tahtın gerçek varisi Bayezid'e kar
şı bu oğlunu tercih eden Fatih Sultan 
Mehmed, yakınlık duyduğu şehzadesin
de giderek artan görkemli bir rekabet 
sezmekteydi. Kendisi için hoş gördüğü 
pek çok aşırılıkları asla oğlunda görpıek 
istemiyordu .  Mustafa'nın her kusuru 
gözünde bir suç olarak büyüyordu.  
O zamanlar Doğu'da seferde bulunan bir 
vezirin son derece güzel bir karısı vardı. 
Şehzade Mustafa bu kadını görmüş, ona 
aşık olmuştu. Parayla kandırılan uşaklar 
ve haremağaları iki aşığın haberleşmesi
ni sağlamıştı. Bir gün yanında nedimele
riyle birlikte hamama giden genç kadın, 
Mustafa'nın adamları tarafından kaçıni
dı. Vezirin karısıyla sarayına kapanan Şeh
zade Mustafa'nın yarattığı rezalet bir an
da bütün İstanbul'da duyuldu. Durumu 
haber alan vezir kalkıp İstanbul'a geldi 
ve Fatih'in ayaklarına kapanarak bunca 
hizmetine karşılık böyle bir davranış 
beklemediğini belirtti. Bu olayın yarat
tığı çirkin durumu ortadan kaldırmaya ka
rar veren Fatih Sultan Mehmed, bir ge
ce çavuşlarını oğlunun dairesine gönder
di. Genç kadın şehzadenin kollarından 
zorla alınarak kocasına yollanırken Şeh
zade Mustafa da boğduruldu.7 

7 Yılmaz Öztuna'nın Baş/angicmdan Zamamm1za Kadar Türkiye Tarihi adlı kitabında (Cilt 4, sayfa 58, istanbul 1 964) 
Şehzade Mustafa'nın ölümü şöyle anlatılmaktadır: "Böbreklerinden rahatsız bulunan Şehzade Mustafa, Akkoyunlu 
seterindeki yorucu harekattan dolayı hasta düştü. Dönüşte Niğde çevresinde Bozpazarcığı'nda 19 Ağustos 1 474'te 
öldü." 
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Sadrazam İdam Edildi 
Fatih Sultan Mehmed, Şehzade Musta
fa 'ya karşı zamanında gösterdiği kötü 
davranışlarından dolayı Sadrazam Mah
mud Paşa ile meşgul olmaya karar ver
di. Şehzade Mustafa'nın idam edildiği 
gün Mahmud Paşa ile satranç oynuyor
lardı .  Fatih, idam olayına Osmanlı Ha
nedanı 'na karşı ağır hakaret sayılabile
cek bir ilgisizlik gösterdiğini ve yas el
biseleri giymesi gerekirken beyaz kaf
tan giydiğini ileri sürerek sadrazam u suç
tadı. 
Rum baba ve Arnavut anneden dünya
ya gelmiş olan Mahmud Paşa, Hıristiyan 
olarak vaftiz edilmişti. Çocukluğunda 
devşirme olarak alınmış, sarayda yetiş
tirilmiş, eğitilmiş ve Müslüman yapıl
mıştı. İslamiyete bağlıymış gibi görün
mesine rağmen, yaşamının sonuna ka
dar ilk dinini ve ait olduğu ırkı u nutma
mış, görevi sırasında karşılaştığı Hıris
tiyanlara karşı daima hoşgörülü davran
mıştı. Buna rağmen olumlu tarafları 
olan bir sadrazamdı. B irkaç kez Fa
tih' in fetih hırsıyla yapmak isted iği 
tehlikeli hareketleri önlemişti. Her za
man bilginleri, şairleri, sanatkarları ko
rumuş; halk için kütüphaneler açtırmış, 
İstanbul ve Sofya'da adını taşıyan cami
ler yaptırmıştı. Şiraz ve Tebriz'de bulu
nan şairlerle edebiyat tartışmaianna ka
tılmıştı. Padişahın gözünden düştükten 
sonra azied ilip Yedikule Zindanları 'na 
atıld ı .  Sonunun ne olacağını anlayan 
Mahmud, olgunluk içinde yazgıs ına rı
za gösterdi. İdaınından sonra yerine 
Ged ik Ahmed Paşa getirildi. 
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Şövalyelerin Saldırısı 
Fatih gibi Müslüman olan Akkoyunlu 
Sultanı Uzun Hasan ile birleşen papa, 
Venedik, Ceneviz, Rodos şövalyeleri 
Akkoyunluların yenilgisinden sonra da 
Anadolu 'nun güney kıyıları na saldırıla
rını sürdürdü. Sultan Murad'ın dul eşi 
Sırp Prensçsi Mara, üvey oğlu Fatih Sul
tan Mehmed ile Venedik' in arasını bul
mak için boşuna çaba harcadı. Papa ve 
Rodos Şövalyeleri Venedik'in dış poli
tikasını bir hayli etkiliyordu. Prenses Ma
ra, Padişah II. Mehmed'in saygılarıntgö
türmek üzere Selanik'e uğurlandı. 
Venedik'in seksen, Papalık'ın on, Napo
li'nin on yedi ve Rodos'un on dört kadır
gası gerçek bir Haçlı donanınası oluştu
ruyordu. Bu Haçlı donanınası Akdeniz 
ve İzmir sahillerine çıkarmalar yapıyor, 
yağma, cinayet, ırza geçme olayları bir
birini kovalıyordu. Birleşik Hıristiyan 
kuvvetlerine katılan tarihçilerden biri 
şunları yazmıştır: 
"Venedikliler ile müttefikleri Rodos 
Şövalyeleri İzmir'e gird iklerinde er
kekleri boğazladılar, camilere sığınmış 
olan kadın ve kızları ihtiraslarına alet et
mek için kapıları kırdılar. Sald ırıyı yö
neten Venedikli komutan Mocenigo, as
kerlerinin insancıl duygularını uyan
dırmak yerine yağmayı, kundakçılığı ve 
ırza geçmeyi kışkırtıyordu .  Kendisine 
getirilecek her Osmanlının kafası için bir 
duka altın vaat etmişti. Tutsak alman
lar ise açık arttırınayla satılıyorlardı. 
Rodos'un karşısındaki kıyı kasabalarının 
halkı kılıçtan geçirildi, bağlara ve ağaç
lara varıncaya kadar her şey yakıldı. Müt
tefikler tarafından kullanılan vahşi Ar-
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navu tlar, ellerine geçirdikleri erkek ve 
kadın tutsakların her biri için üç duka 
altını alıyorlardı ."  

Ak:ı.ncılar Karşı Saldırıya 
Geçti 
Anadolu sahillerine yapılan bu saldırılar 
Fatih Sultan Mehmed'i çılgına çeviriyor, 
hiddetlendiriyordu. Fatih öç almak duy
gusuyla yanıp tutuşuyordu. Kendi deniz
lerinin ortasında düşmanlarının kalesi du
rumunda olan Rodos'u almayı kafasına 
koymuştu. Almanya lmparatoru III. Fri
edrich'e karşı Hırvatistan ve Slovenya'da 
yürüttüğü birkaç savaş Yl-izünden bu ada
ya karşı tasarladığı sefdi gerçekleştire
medi .  
Almanya imparatoruna karşı düzenlenen 
akınlardan birinde Osmarılı atlıları Ma
caristan'ın içlerine kadar girerek Lay
bach kentini ,  pazar ayini yapılırken 
bastılar. Macar ovasının ortasında bulu
nan Peterwardein gibi kentler akıncıla
rın saldırıları karşısında alevler içinde 
kaldı .  Ülkelerinden sürülen on binler
ce tu tsak ile İzmir ve Akdeniz sahille
rine yapılan saldırıların öcü alınmış olu
yordu .  Venedikli komutan Loredano, 
Arnavutluk'un lşkodra kentini tamamen 
harap oluncaya kadar savundu. Sekiz sa
at süreyle sur gediklerinde meydana ge
len çok kanlı bir vuruşma sonunda se
kiz bin Osmanlı ve Venedik askeri ya
şamlarını kaybetti. 
Arnavutluk'tan dönen Süleyman Paşa 
önemli bir Osmanlı kuvvetiyle, vergisi
ni vermeyi reddeden Boğdan Voyvoda
sı IV. Stefan'ı cezalandırmak üzere Boğ-

dan topraklarına girdi. Stefan, sürekli çe
kilerek Osmanlıların "Akdere" dedikle
ri yere geldi. Savaşın gidişatı üç kez de
ğişti, ancak bataklıklar arasına sıkışan Os
manlı ordusu yenilmekten kurtulamadı. 
Kazıklı Voyvoda kadar vahşi olan Boğ
danlılar, tutsak aldıkları Osmanlıları ka
zığa oturttu . 
İmparatorluğun her yanından gelen 
Osmanl ı  askerlerinin sayesinde böyle 
bozgunları hemen gideren Fatih, Ro
dos ve Kırım üzerindeki emellerinden 
vazgeçmiyordu .  Özell ikle Ceneviz'in 
elinde tuttuğu ticaret limanı Kefe'yi al
mak isteyen padişah, Sadrazam Gedik 
Ahmed Paşa 'yı donanma ile Kırım'a 
yolladı. 
Cenevizli hain Squercifıco sayesinde 
kolaylıkla teslim alınan Kefe'deki kırk 
bin tu'tsak lstanbul'a gönderildi. Kentin 
ele geçirilişin den üç gün sonra Sadrazam 
Gedik Ahmed Paşa, Cenevizli hainleri 
ve Osmanlılar ile işbirliği yapan Erme
nileri bü"fük bir şölene davet etti. Şöle
nin verildiği salonun ancak bir kişinin 
inip çıkabileceği kadar dar basamaklar
dan oluşan merdivenli bir çıkışı vardı. Ye
mek bittiğinde başta hain Cenevizliler 
olmak üzere öteki işbirlikçiler merdiven
den aşağı tek tek İnıneye başladı. Aşa
ğıda bekleyen cellatlar hepsini idam 
etti. lhanetin cezası böylece verilmiş olu
yordu.  
O zamandan beri Osmanlılara bağlı ya
şayan ve Cengiz Han'ın soyundan gelen 
Girayların egemenliklerine XIX. yüzyı
lın ortalarında Ruslar tarafından son ve
rilmiştir. 
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Fatih Boğdanlılara Gerekli 
Cezayı Verdi 
Kırım'da tutsak edilen bin beş yüz genç 
Ceneviz soylusu, İstanbul'a gelirken 
bulundukları kadırgada isyan çıkardı. Ge
minin yönetimini ellerine geçirerek Av
rupa sahillerine çıktılar ve Macaristan'a 
sığındı lar. 
Macaristan'a kaçan tutsakları boşuna 
isteyen Fatih Su ltan Mehmed, hem 
Macarları, hem de Boğdanlıları cezalan
dırmak amacıyla Boğdan'a yürüdü. İlk 
anlarda geri çekilmeye başlayan yeniçe
rileri cesaretlendirrnek amacıyla ön saf
Iara yalın kılıç atıldı ve ordusunu başa
nya u laştırdı .  
Macar Kralı Mathias Corvinus'un nişan
lısı olan Napoli Prensesi Beatrice, Dal
maçya'dan Peşte'ye gidebilmek için 
Türk akıncılarının saldırılarına karşı bir 
orduyla yola çıkmak zorunda kaldı. Ge
celeyin konakladığı kent ve kasabalar er
tesi gün akıncılar tarafından yakılıyordu. 
Aynı ateş, düşmanlar ile birleşen Vene
dik' i cezalandırmak için Arnavutluk, 
l llyria, Lepante Körfezi, Udine bahçe
leri ve hatta Tagliamento ovalarını da ya
kıyordu .  
Altı oğlunun taht mücadelelerini bastır
makla uğraşan ve büyük oğlunu öldürt
mek zorunda kalan Uzun Hasan, 1478 yı
l ında utanç içinde yaşama gözlerini 
yu md u. 

Kartal Yuvası Gibi Bir Kent 
Sadrazam Gedik Ahmed Paşa, aynı yıl 
içinde Sultan Bayezid zamanında yapıt-
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larıyla tanınan şair ve düşünür Mevla
na'nın soyundan gelen Karamanlı Meh
med Paşa ile görevlerini değişti. 
Vezirlerin ve komutanlarının yavaş ha
reket etmesinden yakınan Fatih, altmış 
bin azap ve kırk bin yeniçerinin başın
da Adriyatik kıyılarının fethini tamam
lamak üzere lşkodra üzerine ilerlemeye 
başladı. 
Kayaların üzerine kurulmuş lşkodra'nın 
surlarını uzaktan görünce, "karta!, yavru
larını korumak için ne güzel bir yuva s�ç
miş" dedi. 
Topçu birlikleri, her biri bin iki yüz ki
logram ağırlığında mermer gülider savu
ran toplarıyla kenti dövmeye başladı. Kü
kürte bulanmış yünlü paçavralar düştük
leri evleri yakıyor ve içlerinde oturanla
rı dumana boğuyordu. Hemen cephe ge
risinde dökümhaneler ve baruthaneler 
kurularak yeni topçu bataryaları yapıldı. 
Her biri bin beş yüz kilo ağırlığında olan 
iki bin yedi yüz gü lle otuz dört gün bo
yunca kenti darmadağın etti. Otuz beşin
ci gün, kenti tepeden gören bir yerde 
otağını kurmuş olan Fatih saldırı buyru
ğunu verdi. l ik saldırı başarısız oldu ve 
on bin Osmanlı askeri şehit düştü. Bu ka
yalık kenti almak için daha fazla askeri
ni harcamak istemeyen Fatih Sultan 
Mehmed, kuşatmayı kaldırmadan çekil
di. 1479 yılında Venedik ile yapılan bir 
anlaşma sonunda kent Osmanlılara tes
lim edilmiştir. 

Sıra Rodos'a Gelmişti 
Şimdi Rodos seferine başlamak için hiç
bir engel kalmamıştı. F enikelilerin Yılan-
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lar Adası dediği ve Yunanca Güller Ada
sı ya da Adaların Gülü anlamına gelen 
adıyla Rodos, Anadolu'nun bir uzantısı 
olarak Akdeniz'de yer alır. Ada, karadan 
bir hayli uzak olduğu için yabancı millet
Ierin istilası oraya erişmek olanağını bu
lamamıştır. Eski Yunanlar Rodos'un Ana
dolu'dan ayrılmasını Helios'un8 Rodos 'a 
karşı duyduğu sevgiye bağlamışlardır. 
Bu aşktan doğan Heliadai9 efsaneye gö
re Kilikya'ya komşu kent ve limanları kur
du. Önceleri cumhuriyet ile yönetildik
ten sonra Artemis tarafından ele geçirilen, 
daha sonraları Persler ve Büyük İskender 
tarafından fethedilmekten çok, ziyaret 
amacıyla işgal edilmiş olan Rodos, iklimi, 
bahçeleri, gemileri, ticareti ve yelkenii
lerin ayaklarının altından geçerek lima
na girdikleri anıtıyla ünlüdür. Romalılar 
döneminde Yunanistan' ın müzesi ve 
okulu gibi kalmıştı. Cicero10 adaya gele
rek Yunan edebiyatının ustalarından hi
tabet ve şiir öğrenmişti. 
İmparatorluğun başkentini B izans'a ta
şıyan Konstantin, Rodos'u topraklarına 
katmış, buraya rahipleri yerleştirerek, İs
tanbul'da inşa ettireceği Ayasofya Kilise
si için eski tapınakların kalıntılarını ge
tirtmişti. I I .  Mehmed'den önce ara sıra 
adaya saldıran Araplar ve Türkler kilise
leri yıkmışlardı. Haçlılar ise Rodos'u 

Arap ve Rumların elinden almış ve bir 
avuç serüvenci Alman, Fransız, İ talyan 
şövalyesinin yönetimine terk etmişlerdi. 
Sonunda, Kudüs Saint Jean Şövalyeleri 
tarikatının büyük üstadı olan Guilla
ume de Vellaret, adayı Kilikyalılardan al
mış ve Bizans'a bağlanmıştı. 
Şövalyeler bu adalarda eli silah tutabile
cek yaştaki bütün erkekleri kılıçtan ge
çirmişlerdi. İhtiyarlar, kadınlar, kızlar 
ve çocuklar ganimet gibi alınmış ve Ad
riyatik kıyılarında satılmışlardı. Onların 
yerine Avrupa'dan Hıristiyan hatk•geti
rilmişti. Guillaume de V ellaret'den son
ra büyük üstat olan Villeneuve, Ro
dos'un  surlarını tahkim ettirerek, bura
yı rahiplerin ve komutanların sığındıkla
rı bir kışla liman durumuna getirmişti. 
Anadolu 'daki rakipleriyle başa çıkabil
mek için Rodos Şövalyeleri ile aniaşan ilk 
Osmanlı padişahları onlara kıyılarda ba
zı üsler vermişti. Bodrum 'da yapılan ba
rış ve ateşkes bu dinsel şövalye örgütü
nün amacını oluşturan Müslümanlara 
savaş ilkesinin uygulanmasını önlüyordu. 

Yüz Altmış Kadırga Sefere 
Hazırlandı 
Daha önce şövalyelerin Fatih'in yıllık 
vergi isteğini nasıl geri çevirdiklerini, an-

8 (Yunanca'da "güneş" anlamına gelir.) Yunan mitolojisinde güneş ve ışığı temsil eden tanrı, Hyperion i le Theia'nın 
oğlu, Eos ile Selene'nin kardeşi. Birçok kişiye aşık oldu. Koruyucusu olduğu Rodos Adası'nda ona büyük önem veri
lirdi. Onun adına Helieia adlı şölenler düzenlenir, onuruna denize dört atlı araba atılırdı. Rodosluların Demitrios Po
horketes'e karşı adayı başarılı savunmasından sonra kazanılan zaferin anısına Rodos Limanı'nın girişine Helios'un 
tunçtan heykeli dikildi (iÖ 280'e doğru). Lindoslu Khares'in yaptığı bu dev heykel otuz iki metre yüksekliğindeydi. iö 
224 yılında depremden zarar gördü ve iS 672 yıl ında tamamen yıkıldı. Helios'un bu deve heykeli "Dünyanın yedi ha
rikası"ndan biriydi. 
9 Helios'un yedi oğlu ve beş kızı. 
10 (Mareus Tullius): Latin hatibi (iö 1 06-iÖ 43) 
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cak armağanlar göndererek kendisine 
bağlı olmadıklarını göstermek istedikle
rini anlatmıştık 
Mora, Arnavutluk, Trabzon, Kırım, Tu
na, Venedik olaylarıyla Rodos'a sefer 
yapmaya bir türlü fırsat bulamayan Fatih 
Sultan Mehmed 'in yüreğinde nihayet 
adaya sefer hazırlığının sesi çınlamaya 
başlamıştı. Boğaziçi, İstanbul ve Selanik 
limanlarında kadırgalar sessizce hazırla
nıyor, on binlerce asker komutanlarının 
buyruğunda Rodos 'a dümen kırmak 
iç in sabırsızlan ıyordu .  Büyük Üstat 
d 'Aubusson casusları aracılığıyla bu ha
zırlıkları dikkatle izliyordu. Fransa, Si
cilya, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtal
ya'da bulunan tarikat mensubu şövalye
lere gönderilen mektuplarda adanin, 
şövalye örgütünün ve Hıristiyanlığın 
kurtarılması için hepsinin gemileriyle bir
likte yardıma gelmeleri isteniyordu. B ir 
bölümü görev anlayışı, ötekileri din uğ
runa, çoğu da artık Avrupa'da ölmek üze
re olan şövalyeliği hiç olmazsa Rodos'ta 
kurtarmak üzere yardıma koştular. 
Sefer açılmadan önce her iki taraf da bir
birini oyalamak amacıyla görüşme iste
d iyse de bunda başarı sağlanamadı. Fa
tih' in yanında Rodos'a ihanet eden üç 
kaçak vardı. Bunlardan en önemlisi yur
dundan kovulan bir Rum olan Meligal
lo idi. Daha önce Rodos'ta oturduğu için 
adanın her yanını iyi bil iyordu. Fatih 
onun verdiği bilgilerden bir hayli yarar
landı. 

Rodos 'un Savunması 
Yine bir başka dönem, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Rodos seferi için de-

300 

niz ve kara orduları komutanı seçilmiş
ri. Bu, Fatih'in yok ettiği Palaiologos so
yundan bir prens olan Mesih Paşa idi. 
Son imparator Konstan tin' in kuzeni 
olan Mesih Paşa, dine,  kana, yurda, 
onura önem vermeden İslamiyeri seçmiş, 
bu sayede paşa rütbesine kadar yüksel
tilmişti. Şimdi de Müslüman olarak 
doğmadığı için geçmişindeki bu eksik
liği ortadan kaldırmak üzere büyük bir 
cesaretle hareket ediyordu. Fatih Sultan 
Mehmed, hem ailesine, hem yurduna ve 
hem de Hıristiyanlığa ihanet eden bir 
adamdan başka Rodos Şövalyelerine 
karşı savaşacak birini bulamamıştı. 
Yüz Osmanlı kadırgası 24 Mayıs 1480 gü
nü Rodos ile kara arasında yer aldı. Do
nanma yüz bin savaşçıdan başka İstan
bul ile İşkodra surlarını döven topları ve 
lağımcı birliklerini de taşıyordu. Şöval
yeler ve kale halkı surların üzerine ko
şarak kuzey rüzgarının Rodos'un üzeri
ne attığı bu büyük Osmanlı donanmasını 
izlemeye başladı. Hıristiyanlığın bu son 
Kartaca'sında toplanmış olan, Avru
pa'nın bütün vaadlerini taşıyan, kendi
lerine tayfa ve yiyecek veren Mısır sul
tanı ile ittifak yapan, Tunus emiri ile ba
rış içinde olan, hala Kilikya'da Cem 
Sultan'a karşı direnen Karaman prens
leriyle işbirliği halinde bulunan Şövalye
ler bir imparatorluk ile boy ölçüşebile
ceklerine inanmışlardı. Avrupa'daki ör
gütlerinin topladığı paralada ve Afrika ile 
Asya kıyılarında korsanlık yaparak ele ge
çirdikleri ganimetierk iyice zenginleşen 
hazinelerinin serveti sınırsızdı. Büyük üs
tatlardan pek çoğu servetleriyle donan
maları ürkütecek, orduları şaşırtacak 
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kaleler ve surlar yaptırmıştı. Gemilerin 
yaklaşabileceği kıyılar ve limanlar top
lada donatılmıştı. Çaprazlama ateşleri ile 
tek bir sandalı bile kıyıya yaklaştırmaya
cak güce sahiplerdi. 
Arap ve Türkmen atiarına bindirilmiş ha
fif atlı birl ikleri, adada tehlike beliren 
herhangi bir yere hızla ulaşabiliyordu. 
Rodos, Osmanlılar adaya çıkmayı başa
rırlarsa, bütün halkı surları içine alarak 
açlık ve susuzluk tehlikesi baş gösterme
den d irenebilecek şekilde tahkim edil
mişti . Adadaki nüfus otuz bin kişiyi 
geçmiyordu. Kent, Anadolu'ya bakan bir 
tepenin eteklerine yaslanmıştı. Deniz ta
rafında iki doğal çıkıntı ileri doğru uza
nıyor ve l imanı kapatacak biçimde bir
birine kavuşuyordu. Fenikelilerden be
ri kenti zapteden milletler limanı kapa
tan iki kol üzerinde kuleler, mazgallar, 
surlar inşa etmişti. Surların kalınlıkları, 
yükseklikleri gedik açılmasına olanak bı
rakmayacak biçimde yapılmıştı. Liman 
kalın bir zincir ve dalgakıran ile ikiye ay
rılmış, bir tarafı askeri amaçla, öteki ta
rafı ise ticaret işinde kullanılıyordu. Bu 
iki l iman arasında dar rıhtımlar yer alı
yordu.  Limandaki surlar kadar sağlam ve 
yüksek olan iç surlar, rıhtımları kentin so
kakların dan ayırıyordu. Duvarların ara
sındaki dar kapılar kente girmek için tek 
geçit oluyordu. Her milletten şövalyele
rin evlerinin kapısında, kendi ü lkeleri
nin arınaları görünüyordu. 
Surların ve hendekierin çift olduğu bu 
bölgeden başka, biri Yahudiler, öteki 
Rumlar için iki ayrı yerleşim bölgesi var
dı .  Her iki bölüm de güçlü toplada ko
ruma altına alınmıştı. 

Yüz Bin Asker Rodos'a Çıktı 
Sümbüller Tepesi 'nin ilerisinde bulu
nan Aya Stefano Dağı ormanlarla kap
lıydı. Dağın denize ulaştığı yerde serin ,  
gölgeli ve rutubetli bir plaj vardı. Kaçak
ların tavsiyelerini dinleyen Mesih Paşa 
yüz bin askerini işte bu savunmasız pla
ja çıkarttı. Köylüler korkuyla kente ka
çıştılar. Osmanlı ordusu Aya Stefano Da
ğı'nın eteklerine çadırlarını kurdu, top
ların menzili d ışında kalmaya dikkat 
ederken, Fileremos Kilisesi 'nin bvlun
duğu tepeye doğru yaklaşmaya ve sur
lardan aşırtmak suretiyle kenti bomba
lamaya başladı. Osmanlı donanınası da 
Rodos 'un doğu tarafına geçerek savaş
tan uzak bir kumsala bakan koyda de
mir attı. 

Mesih Paşa'nın Vakitsiz 
Konuşması 
Mesih Paşa tarafından Jimanın girişinde 
bulunan iki kuleye karşı yapılan ilk 
bombardıman granit blokları ancak ye
rinden oynarmaya yetti. Uzun top atış
larından sonra tekniğin de, hilenin de ge
çerli olmadığı görüldü. Böylece Mesih 
Paşa, birliklerinin sayısına ve cesaretine 
güvenmekten başka çıkar yol olmadığı
nı anladı. 
Bir ay boyunca kara ve deniz on bin gül
le ve üç bin yanar bomba kusan iki vol
kan haline geldi. 
Rodos kenti surları, kiliseleri, saraylarıy
la ancak bir enkaz yığını altında görüle
biliyordu. 
Cephaneleri tükenen Osmanlılar, surla
ra bir adım bile yaklaşamıyorlardı. Altı sa-
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at süren bir saldırı sonunda üç bin Os
manlı askeri Mesih Paşa'nın gözleri 
önünde şehit oldu . B irkaç günlük bir 
ateşkesten sonra hem karadan, hem de
nizden başlatılan büyük saldırı için buy
ruk verildi. Osmanlılar kuleleri, gedik
leri aşmışlardı. Artık kente girmek üze
reydiler. 
Aynı gün (28 Temmuz cuma) Gedik Ah
med Paşa kornurasında bir Osmanlı do
nanması İ talya'nın Otranto kentine çı
karma yapıyor, çevreyi kan ve ateşe 
boğuyordu. Mesih Paşa kalenin düştü
ğünü sanarak ihtiyatsızca bir açıklama 
yaptı. Rodos ' tan elde edilecek ganimet 
ve tutsakların sultana ait olduğunu ve as
kerler tarafından korunması gerektiğin i  
ileri sürdü. Yasal hakları olan ganimet
ten yoksun bırakı l ınaları askerlerin 
umutlarını bir anda yok etti. Gediklerin 
üzerindeki yeniçeriler paşanın bu tutu
muna kızarak aşağı indi. Boşaltılan yer
lere geçen şövalyeler bir anda eski du
rumlarını kazandılar. Manevi yıkıntı, 
yorgunluk, başkaldırmalar sonunda Me
sih Paşa on iki bin şehit bırakarak Ro
dos'u terk etti. 
Yüz Osmanlı kadırgası demir alıp uzakla
şırken, şövalyelerin yaktıkları meşaleler 
bütün adayı aydınlatıyor, Hıristiyanlar 
ilahiler söyleyerek tepelere tırmanıyor, 
kendilerini ve Rodos'u düşmanlardan 
kurtardığı için Tanrı'ya dua ediyorlardı. 

Onu Ancak Bir Hastalık 
Yendi 
Fatih Sultan Mehmed, kabahati Mesih 
Paşa 'da bulduğu bir bozgundan dönen 
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donanınayı ağır suçlamalarla karşıladı. 
Mesih, paşalık rütbesinden sancakbey
liğine indicilerek Gelibolu 'ya gönderil
di. Mesih, idam edilmeyi bekliyordu. 
Belki bağışlama, belki küçümseme sonu
cu yaşamasına izin verildi. 
Padişah, ordu ları nın lşkodra ve Ro
dos' daki başarıs ızlıklarını silmek·' ama
cıyla yeni  zaferler kazanmak üzere ha
zırlıklara girişti. E rtesi yılın ilkbaharın
da ( 1481 )  Üsküdar ile Gebze arasına tuğ
lar dikildi. Bu, ordunun hükümdarıo ota
ğı çevresinde birleştiğine işaretti. Fatih 
Sultan Mehmed Karaman, Iran ve Ro
dos'taki düşmaniarına yardım eden Mı- · 

sır'ın elinden Suriye'yi alacaktı. Böyle
ce Tuna'nın iki yakasında sağlam bir te
mel, İstanbul'da merkezi bir başkent ve 
Anadolu'da güçlü ve yenilmez bir vücut 
meydana getiren Fatih, şimdi de, impa
ratorluğa, biri l l lyria Dağları 'na, öteki 
Lübnan'ın karlı tepelerine uzanan iki 
kol kazandırmak istiyordu. Şimdiye ka
dar hiçbir millet bu kadar kısa sürede 
otuz devleti boyunduruk altına alama
mıştı. 
Ancak ölüm, Fatih Sultan Mehmed'i bu 
tasarıları tamamlamaktan alıkoydu. Ka
nı gibi şiddetli ve hızlı bir hastalık 
onu pençesine almıştı. Ordusuyla yola 
koyulduktan kısa süre sonra başgöste
ren hastalık sonunda yaşama gözlerini 
kapadı. H izmetinde bulunan hadımlar 
ve hekimler ölümünü ordudan gizledi .  
Yalnızca birden hastalandığını ve lstan
bul'a dönüp hamamlarda şifalı su teda
visine devam etmesi gerektiğini duyur
dolar. 
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Kargaşa Çıktı 
Sadrazam Mehmed Paşa, tahtın hukuki 
sahibi olan Şehzade Bayezid' in yerine 
ikinci Şehzade Cem'i tahta çıkartmak 
için çaba sarfediyordu. Buna rağmen, 
davranışlarının hiçbir zaman eleştirilme
mesi için Amasya Valiliği'nde bulunan 
Bayezid'e babasının ölümünü bildir
mek ve lstanbul'a gelmesini duyurmak 
için mabeyinci Keklik Mustafa 'yı gön
derdi .  Keklik Mustafa yolda oyalan
mak ve birtakım olayların tezgahlanma
sına zaman sağlamak üzere görevlendi
rilmişti. Cem'in tahta çıkmasını ve Ba
yezid' in ölümünü öngören bu düzen ba
şarıya ulaşmak üzereydi .  Istanbul' dan 
olağan bir gidişle Amasya dokuz gün, 
Cem Sultan'ın bulunduğu Manisa ise 
dört günde alınıyordu. Paşalara, askerle
re ve halka ilk kez Cem gözükürken, Ba
yezid babasının ölüm haberini daha ye
ni almış olacaktı. Sadrazarnın güvenilir 
ve hızlı bir kuryesi tasarıdan Cem Sul
tan' ı  haberdar etmek üzere dörtnala 
Manisa'ya yollandı. 
Aşırı önlem alınması Cem Sultan'ın ve ko
ruyucusunun kaybına neden oldu. Baye
zid'in ilk olarak lstanbul'a gelmesi halin
de yeniçerilerin sevgisini kazanacağından 
kaygılanan Mehmed Paşa kentte kalan 
garnizona emir vererek derhal Boğaz' ı aş
malarını ve Sultan Çayırı'nda toplanma
larını istedi. Bu alışılmamış buyruğu ye
rine getiren askerler Üsküdar'a doğru il
erleyen hadımlar ve muhafızlarla korunan 
kapalı bir tahttrevan gördüler. Söylendi
ğine göre bu, Istanbul'daki sarayına dö
nen padişahtı. Ordu ve halk hiçbir şeyden 
kuşkulanmamıştı. Ancak Sultan Çayırı'na 

ilerleyen yeniçeriler zaten memnun olma
dıkları buyruk üzerine padişahın tahtıre
vanını görünce başkaldırdılar. Üsküdar'a 
giden tahtırevanın kendilerine gösteril
mesini istediler. 
Açılan perdeler Fatih'in ölüsünü gözler 
önüne serdi. Yeniçeriler bir cinayet oldu
ğunu sanarak ordugaha haber yolladı ve 
arkadaşlarını öç almaya çağırdılar. Göste
ri yaparak deniz kıyısına kadar geldiler, zor 
kullanarak kayıklara bindiler ve Avrupa ya
kasına çıktılar. Yahudi mahallesini yağma
ladıktan sonra saraya saldırarak tahtı .Cem 
Sultan aleyhine gasp etmekle suçladıkla
rı sadrazarnın kafasını kestiler. 
Fatih' in yeni soğumuş cesedi, böylece 
ölümünün ortaya çıkardığı kargaşalıkla
ra tanık oldu. Birkaç gün süreyle Istan
bul, hükümdarsız ve sadrazamsız kanlı 
bir ara dönem geçirdi. 

Korkut Geçici Padişah 
lsyanın ve cinayetierin gürültüleri arasın
da lstanbul'a gelen paşalar, vezirler ve ko
mutanlar Saray'da toplandı. İmparatorlu
ğu kargaşalığın elinden kurtarmak için gö
rüştüler. Askerler tarafından sayılan, doğ
ruğu ve sertliği ile tanınan ls hak Paşa 'ya 
kesin yetki verildi. İshak Paşa kendisine 
bağlı bir avuç yeniçeriyi ve çavuşu topla
yarak başkaldıranları bazen yasalarla, ba
zen celladın kılıcı ile yola getirdi. Başkal
dırı halk ve mollaların desteği ile kısa za
manda bastırıldı. Böyle bir diktatörlüğün 
uzun zaman dayanamayacağını anlayan ls
hak Paşa Saray'a giderek, Fatih'in elinde 
tuttuğu torunlarından, Bayezid 'in oğlu 
Korkur'u ve Cem'in oğlu Oğuz Han'ı ar
larak yeniçerilerin önüne çıktı. Babası ge-
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lineeye kadar Korkut'u padişah olarak ta
nıyacağını söyledi. Başta İshak Paşa olmak 
üzere herkes Korkut'un önünde yere ka
pandı. Millet olma hakkını aile hakkında 
gören Osmanlılar bir çocuğun başında ta
ca bürünen hakka saygı gösterdiler 

Devlete Zarar Veren Bir 
Göre ne k Başlatıldı 
Sanki tanrısal bir güç, başı kesilen sadra
zamın tasarladığı oyunun bütün yollarını 
kesrnek için çalışıyordu. Manisa'daki 
Cem Sultan'a gönderilen haberci yolda 
Anadolu Kazaskeri Sinan Paşa'ya rastladı. 
Bayezid'in kız �ardeşiyle evlendiğİnden 
Bayezid ' in koyu bir yandaşı olan Sinan 
Paşa mektubu açtırınca oyunu anladı, 
hemen onu orada idam ettirerek sırrını 
da yanında götürmesini sağladı. 
Böylece Cem Sultan uzun süre babası
nın ölümünü ve İstanbul 'daki olayları 
öğrenemedi. Bayezid ne kadar geç de ol
sa, Keklik Mustafa'nın gelişiyle durumu 
öğrendi. Kardeşi Cem'in tahtı ele geçir
mek üzere kendisinden önce davranmış 
olabileceğinden kaygılandı. 
Aynı akşam dört bin seçme askeriyle 
Amasya'dan hareket etti. On ikinci gün 
Türkmen atlarının hızı sayesinde Üskü
dar'a ulaşmayı başardı. lleride sadrazam 
yapmayı tasarladığı veziri Mustafa Paşa 
da yanında bulunuyordu. 
Vezirler, komutanlar, ağalar, yeniçeriler ve 
halk, kayıklara binerek yeni padişahı kar
şılamaya gittiler. Ancak ayakoyunları Ba
yezid'in gelişini beklememişti. Halkın sev
diği bir diktatörün, muhteris paşaların, çal
kalanan kentin, başkaldıran yeniçeriterin 
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imparatorluğu teslim ettikleri pek tanın
mamış genç şehzadç önünde kolayca 
eğilmeye niyetleri yoktu. Hepsi hizmet
lerinin karşılığını istiyordu. 
On iki günden beri Sadmzamlık makamm
da oturan İshak Paşa,� Mustafa Paşa tara
fından yerinden edilmekten çekiniyordu. 
Bu yüzden yeniçeriterin arasında dediko
dular yayarak rakibinin Yeniçeri Oca
ğı'nı ıslah edeceğini, kudretini kırmaya ça
lışacağını ve maaşını düşüreceğini ileri sür
meye başladı. Bu dedikodulardan çekinen 
Bayezid kadırgaya binmeden önce Vezi
ri Mustafa Paşa'yı yanından uzaklaştırdı. 
Gözde vezir tekrar Amasya'ya gönderil
di, ancak bu da yeniçeriler.N:Mmin etme
di. Bayezid, Avrupa yak�sına çıkar çık
maz sarayın önünde savaş düzeninde di
zilmiş olan yeniçeriler, hep bir ağızdan 
babasının vezirinin başını kestikleri için 
affedilmelerini istediler. Bayezid'in ver
d iği sözden cesaret alan yeniçeriler, bu 
sefer padişahın cülusu için kendisinden 
bağışta bulunmasını d ilediler. 
Çevresi asilerle dolu olan Bayezid, ya bo
yun eğecek ya da isyan tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaktı. Ordunun isteği
ni yerine getireceğine söz verdi. Böyle
ce bundan sonra devlete büyük kayıp
lar verdirecek olan bir göreneği başlat
mış oldu. Nihayet Padişah Bayezid 'in sa
raya girmesine izin verildi. 

Fatih'i Anlatıyorlar 
Bayezid, ertesi gün beyaz sarık yerine ka
ra sarık taktı ve babasının cenaze töre
nine katıldı. Fatih kendi adını taşıyan ca
minin yanındaki türbeye defnedildi. 
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İshak Paşa sadrazam oldu. Cem Sultan'ın 
birden gelişini önlemek amacıyla Üskü
dar'da bir karargah kuruldu. 
Cülusu izleyen birkaç gün içinde bir yan
dan eğlenceler d üzenlenirken, öte yan
dan Anadolu birliklerinin Bayezid' in 
padişahlığını nasıl karşılayacakları me
rak ediliyor ve kaygı duyuluyordu. Bu 
arada Bayezid ' in taraftarları, Fatih Sul
tan Mehmed için şöyle diyorlardı: 
"İki imparatorluk fethetmiş, iki yüz ka
le kenti ele geçirmiş, Osmanlılara on dört 
krallık ve prenslik bırakmış; okullar, 
kütüphaneler, camiler, sayısız hastane
ler yaptırmıştır. Ayasofya'ya rakip olan 
cami kendi adını taşımaktadır, Yolları, su 
kanalları, hamamları, vezirleri tarafından 
yönetilen eyafetlerini baştan başa kap
lamaktadır. 
Edebiyatı bizzat destekiemiş ve şair, ya
zar yetiştirilmesine çalışmıştır. Kendisi 
ve sadrazaını Mahmud Paşa tarafından 
desteklenen Batı'nın ve Doğu'nun gök
bilimi ve matematik bilginleri İstanbul'a 
gelmişlerdir. 
Kendi eliyle yazdığı mektuplarla yaban
cı ü lkelerde sivrilmiş kişilerle haberle
şiyordu.  Mektuplarını çeşitli dillerde 
yazabiliyordu. Sarayında topladığı bilgin
lerle adeta bir akademi kuruyor, böyle
ce savaş yorgunluklarını ve politika kay
gılarını unutuyordu. 
Ölümünün ertesi günü yeniç�riler tara
fından katledilen son sadrazaını dönemi
nin ilk yazarıydı. Vezirlerinden dördü 
kendisi gibi şiir yazarlardı. 

Divanı imparatorluğun bütün şöhretle
rinden oluşurdu. İçlerinde ünlü Zeynep 
Hanım1 1 da olmak üzere otuz Osmanlı 
şairi kendisinden düzenli olarak maaş 
alır, i ltifat görürdü. 
Komutanlarından olan Ahmed Paşa, ila
hileriyle de tanınmıştı. İmparatorluğun ta
rihini şiir halinde yazmaya başlamış, an
cak erken ölümüyle bu milli destanın ta
mamlanması Şeyh Gülşeni'ye12 kalmıştı. 
Manisa' da babasının buyruğu üzerine 
Kuran'dan parçalar ezberlerken ununu
ğu bir ayet yüzünden dayak yediği ho
cası Molla Gürani'yi tahta çıktıktan son
ra ödüllendirmişti. B ilgin kişilerin aksi 
savlarını ve ermişterin öğütlerini saygıy
la dinlerdi. 
Bir seferinde, gerekli olan hukuk bilimi
ni kendisine öğretmeye çalışan Molla 
Hüsrev'e, 'Benimle tartışmaya çekinıni
yar musun? '  d iye sordu. 
Hocası ise, 'Senin kulun olarak evet, ama 
hocan olarak hayır, çekinmiyorum. Dı
şarda benim sultanımsın, ama şu anda çö

,mezimsin' yanıtını verdi .  
Esasen Fatih de böyle bir yanıt verilme
sini istiyordu." 
Kendisini tanıyanların görüşleri şöyleydi: 
"Fatih, bilimi, ş iiri, edebiyatı bir şöhret 
aracı olduğu için severdi, yoksa bir erdem 
unsuru olduğu için değil. Uygarlık, fe
tihlerini sağlamlaştırmak için kullandı
ğı bir araçtı. Onun için haklı ve haksız di
ye bir şey yoktu. İhtiras pol itikanın tek 
ruhuydu. Ancak kuşku yok ki, impara
torluğu da yüceltmişti ." 

1 1  (Zeynunnisa) Türk şairi (ölümü 1 474). Amasya'da doğdu. B i r  divanı vardır. 
12 Türk şairi (XV. yüzyıl). Tasawuf yolunda münzevi bir ömür sürdü. iran şairi Sadi'nin Bostan'ını örnek alarak, ye
di bölüm halinde düzenlediği Makaliit adlı yapıtını 1 459 yılında tamamladı ve Fatih Sultan Mehmed'e sundu. Maka
liit ahlak sorunlarıyla ilgili, manzum, bilimsel tartışmalardan ve menkıbelerden meydana gelmiştir. 
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FATİH SULTAN MEHMED'İN AVNI MAHLASIYLA 
YAZDIGI BİR GAZELi 

Aşk ile vfran eden gönlünü ma'mur istemez 
Hatırın mahzun eden bir lahza mesrur istemez 

Haksar olup bevayile gubar olan gönül 
Hak-i rah-ı yardan bir dem özün dur istemez 

Hoş gören akıl fena tavrını şöhret gözlemez 
Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez 

La'l-i naba meyl kılmaz bağrını pür-hun eden 
Dilmenin pür-eşk eden lü'lu-yı mensur istemez 

Aşk nakdi bir hazinedir ana yokdur zeval 
Malik olan Avniya bir gence gencur istemez 

Gönlünü aşkla viran edenler, (bir daha onun) marnur (olduğunu) istemezler. 

Ey sevgil i !  Senin derdinle hatırını hüzünlere boğanlar, bu halden o derece 
mutlu ve şad olmuşlardır ki, artık bir lahza olsun, onun şen şakrak olmasını is
temezler. 

Sana karşı beslediği hevesler yüzünden topraklara karışıp toz misali oradan 
oraya savrulmakta olan gönül,  b ir an olsun kendini  sevgilinin yolunun 
toprağından uzak düşünemez, oradan ayrılamaz. 

Aşkı yüzünden fena hallerini (veya acılar içinde yok olmayı) hoş gören akıllı 
kişi, bu aşk ile şöhret kazanma yollarını aramaz. Tıpkı sevgili ile başbaşalığın 
yaşandığı uzlet (inziva) köşes ini isteyen kişinin,  kendisini  d i llere destan 
etmek istememesi gibi! 

Bağrını kan ile doldurmuş (yani  aşk yüzünden bağrına kan oturmuş) kişi, kan 
kırmızısı saf içki gibi olan dudağa meyletmez. E teğini inci gibi gözyaşlarıyla 
dolduran kişinin de zaten dizi d izi inciye ihtiyacı olmaz. 

Ey Avnf! Aşk, yok olmayan gerçek bir hazinedir. Ona sahip olan kişi, dünyada 
nice kıymetli hazinelere sahip bir hazinedar olmayı istemez. Yani aşk hazi
nesi, bütün hazinelerden değerli; aşk sultanı bütün dünya sultanlarından 
üstündür. 

İskender Pala, Şiirin Sultan/an, Asya Finans Kültür  Yay., İst. Mayıs 2005 
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13. BOLUM 

Ya Hükınedecekya da 
Ölecekti 
İmparatorluk ıçın çekişecek olan iki 
kardeş Bayezid ile Cem, birbirini beşik
ten beri süregelen kinle tanıyorlardı. Pek 
tuhaftır ama imparatorluğun başkenti on
ları tanımıyordu. 
Fatih saray entrikalarından ya da aske
rin gereksiz hayranlığından çekindiği 
için oğullarını sürekli tahtın uzağında 
tutmuştu. 
Üstelik aralarında imparatorluğun barış 
havasına uygun düşmeyecek bir anlaş
ma ya da bir çatışma olmasın d iye, on
ları Anadolu 'nun iki ayrı köşesine, Ma
nisa ile Amasya'ya yollamıştı. Bu bakım
dan farklı annelerden doğan şehzadele
rin taht mücadelesinde kardeşlik duygu
ları bir rol oynamayacaktı. 
Il. Bayezid'in tahta geçişi Cem Sultan'a 
babasının koyduğu yasayı hatırlattı : 
Tahta geçen, öteki kardeşlerini impara
torluğun huzuru için katledebilir. Ama 
taht için başkaldırmayan Şehzade Cem, 
yaşamı için isyan edecekti. 

Sonuçta ya egemen olacak, ya da öle
cekti. 

Karaman, Cem 'in Yanında 
YerAldı 
II. Bayezid'e nazaran çok daha yetenek
li olan bu genç şehzade, henüz yirmi ya
şına bile gelmemişti. Başına gelen fela
ketlerle d uygulandırdığı ve hatta dalga
landırdığı ü lkeler olan Rodos, Roma ve 
Fransa'nın tarihçileri görünüşünü şöyle 
betimlerler: "Uzun boylu, görünümü 
heybetli, Venedikli bir tutsak olan anne
si gibi İ talyan tipinde, bakışları hüzün
lü, zarif ağızlı, nazik hareketli . "  
Talihsizlikleri soyluluğunu yüceleştir
mişti. Doğu tipi şiirlerde rastlanan ko
lay ve çok tasvirli bir konuşma ve yazma 
yöntemine sahipti .  
O zamanların Türklerinde en önemli be
ceri sayılan şiir yazmak, kılıç kullanmak 
ve yağlı güreş yapmak konusunda son 
derece ileri girmişti. 
Güney Anadolu 'da Karamanoğlu 'na kar
şı savaşırken gösterdiği cesaret, gençli-
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ğinin çekiciliği ve affedici özelliğiyle Ka
raman halkının sevgilisi hal ine gelmiş
ti. Ayrıca babasının sert yönetimini de 
hafifletmişti. Kazandığı sevgi ve saygın
lık bütün Manisa halkı ve askerini ken
di tarafına çekmeye yetmişti. Baye
zid 'in hoşa gitmeyen ünü ve vahşi doğa
sı, Karamanlıların Cem Sultan'ı iste
melerine neden olmuştu. Bütün Anado
lu Cem'in davasını destekliyor ve arka
s ından geleceğini belirtiyordu. 
Karaman ülkesi, gözdesinin hakkının 
yendiğini ileri sürerek başkaldırdı. Cem'
den yana olan birlikler kendiliğinden 
çevresinde toplandı. 
Birkaç gün içinde, sayıca Üsküdar'daki
ne eşit, ama manevi bağlanış bakımın
dan ondan çok üstün bir ordu kuruldu. 
Manisa'dan Bursa üzerine doğru ilerle
meye başladılar. Cem, Bursa'ya direniş 
görmeden gireceğin i  düşünüyordu . 
Kardeşinin tahtına karşılık ikinci bir 
tahtın egemenliğini sağlayabilirse, ondan 
sonrasının kendiliğinden geleceğini he
saplıyordu. 

Cem, Padi§ah İlan Edildi 
Türklerde öyle bir aile ve miras hakkı an
layışı vardır ki, bu konuda duygularını ve 
tercihlerini bir yana bırakabilirler. Onla
ra göre yasal olma tanrısal, tercihierin de
ğişkenliği ise insanların neden oldukla
rı olaylardır. Şu anda yasal olan Baye
zid'dı. 
Il .  Bayezid kardeşinin Manisa'da kendi
sini su ltan ilan ettiğini, topladığı kuvvet 
ile Bursa'ya yürüdüğünü öğrenince bir
kaç bin yeniçeriden ibaret bir birliği ka-
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dırgalara bindirerek Bursa'ya yakın bir 
liman olan Mudanya'ya yolladı. 
Amacı Cem Sultan 'ın atalarının baş
kentine girmesini önlemekti. Her iki or
du da aynı anda kentin zıt kapılarına eriş
ti. İki Sultan adına kapılarının açılması 
istenen Bursa halkı ileride yanılmış du
ruma düşmek kaygısıyla korkulu ve te
reddüt dolu günler geçirdi. 
Bursa'nın yöneticileri vakit kazanmak 
amacıyla iki ayrı orduyla görüşmeler 
yaparken, halk Cem Sultan'a karşı duy
duğu çılgınca sevgi uğruna surların üz�
rinden onun askerlerine yiyecek ve pa
ra atıyor, cesaret veriyor, hatta savaşacak 
asker bile yolluyordu. Halkın kendisine 
karşı gösterdiği bu yakınlıktan cesaret 
alan Cem Sultan, Bayezid 'in yeniçerile
rine surların dibinde saldırdı ve yend i. 
Komutanları Ayas Paşa'yı tutsak ald ı. 
Bursa'ya muzaffer olarak girdi, atalarının 
sarayına yerleşti. Padişah ilan edildi, 
adına sikkeler basıldı, camilerde hutbe
ler okundu ve devlet hazinesi kendisi
ne teslim edildi. Kuzey Batı Anado
lu 'nun bu başkentinde on sekiz gün sal
tanat süren Cem Sultan, fermanlarını Av
rupa ülkelerine gönderdi. 

•• Padi§ahların Akrabaları 
Olmaz" 
Cem Sultan, vezirleri, paşaları, yeniçe
rileri, donanmasıyla lstanbul'u, Karade
niz'in ve Rumeli'nin aşiretlerini egemen
liğine almış olan Bayezid'in kuvveti ile 
kendi kuvvetini karşılaştırmak istemiyor
du. Ayrıca kardeş kavgası sonunda aka
cak kanın Osm�nlı kanı olmasından da 
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çekindiği için ağabeyiyle eşit şartlar al
tında anlaşma yapmak istedi. 
O zamanlar Bursa'da Fatih Sultan Meh
med'in hatası, Bayezid ile Cem'in de bü
yük halaları olan Selçuk Harun 1 diye bir 
sultan hanım vardı. 
Eski sarayda saygı görerek yaşard ı. Cem 
kendisine rica ederek İstanbul 'a git
mesini, ağabeyi ile arasını bulmasını is
temişti. İmparatorluğun Bayezid lehine 
bölüşülmesini de öneriyordu. Buna gö
re Avrupa toprakları, adalar, Karadeniz, 
Sırbistan, Eflak, Adriyatik Bayezid'e 
kalacak, Cem Sultan ise yalnız Anado
lu'nun hükümdan olacaktı. 
Yanında maiyeti olduğu halde İstanbul'a 
giden Selçuk Harun Bayezid' in huzuru
na çıktı. Bayezid tarafından saygıyla kar
şıtanan büyük hala, hem akrabalıktan, 
hem de elçilik otoritesinden' yararlanarak 
Bayezid 'e elinden geldiği kadar impara
torluğun tehlikelerinden ve kardeşinin 
haklarından söz etti. Hepsini dinleyen Ba
yezid hafifçe gülümsedi ve "Padişahla
rın akrabaları olmaz!" yanıtını verdi. 

Cem, Memluk Devleti'ne 
Sığındı 
Böylece yarım kalan görüşmeler impa
ratorluğun yazgısının silahlarla belirlene
ceğini gösteriyordu. Yaşamı boyunca 
ister İslam olsun, ister Hıristiyan olsun 
tüm dostları ya da düşmanları tarafından 
sürekli ihanete uğrayacak olan Cem 
Sultan'ın tahtı, başınabeyineisi Yakub ta
rafından satılınıştı bile. 

Kardeşinin bu yakın sırdaşını elde eden 
Bayezid, Cem Sultan' ı  yenileceğine 
inandırırsa ona Anadolu beylerbeyliği sö
zü vermişti. 
Nitekim, Yakub, Cem Sultan 'a orduyu 
ikiye ayırmasını öğütledi. Birinci ordu ba
şında acemi bir komutan olduğu halde 
İznik Ovası'nda Bayezid'in kuvvetleriy
le karşılaşacaktı. İkinci ordu da Cem Sul
tan ' ın  buyruğunda olacak, Bursa i le 
Uludağ çevresinde mevzilenecekti. 
İkiye ayrılarak zayıflayan Cem'in ordu
su karşısında Bayezid kolay bir üsti!nlük 
sağladı. 
İznik surları altında meydana gelen sa
vaştan sonra Cem'in kuvvetleri Yenişe
hir'e çekildi. O sırada, Fatih' in komuta
nı Gedik Ahmed Paşa İ talya'dan zafer
lerle döndü. Bayezid 'den bir zamanlar 
işittiği hakaretleri unutmamıştı. Ancak 
onun tarafına katıldı. 
Hemen Bursa 'dan koşup gelen Cem, 
Türkmenlerin ve Karamanlıların yardı
mıyla kalabalıklaşan ordusunun başında 
kahramanca dövüştü. 
Bayezid'in varlığı, yeniçeriterin savaşlar
da kazandıkları disiplin ve nihayet Cem 
Sultan 'ın atlılarını ırmaktan karşıya ge
çiren ve dönüş yollarının kesilmesine ne
den olan Yakub'un ihanetleri, Bursa 
Sultanı Cem'in yenilgisini hazırlamaya 
yetti. Türkmenler ve Karaınanlılar ancak 
gecenin çöküşüyle canlarını kurtarabil
diler. 
Karanlıkların ardında Cem Sultan hala 
askerlerini topadamak umudunu taşıyor-

1 Padişah 1. Mehmed'in kızı, Padişah l l .  Murad'ın kız kardeşi, Varna Savaşı'nda şehit olan Anadolu Beylerbeyi Kara
ca Paşa'nın eşi. 1 485 yılında öldü ve babası 1. Mehmed'in Yeşil Türbesi'ne defnedildi . 
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du. Yanında bir avuç taraftarıyla çevre
deki ormana sığınan Cem Sultan, erte
si gün askerlerirıi düzene sokmak ve ta
lihini yeniden denemek istiyordu.  
Doğan gün umutlarının boş olduğunu 
gösterdi. Bozgun, her şeyi önüne katıp 
sürüklemişti. Yan ında altmış adıyla bir
l ikte Yenişehir'deki çadırlarını hemen 
terk etti. Bu yüzden geceleyin toprak 
üzerinde yattı. Soğuktan ve ru tubetten 
rahatsız olmasın diye veziri, kendi kür
künü Cem Sultan'a verdi. 
Konya'ya vardığında, Fatih'in dul eşi 
olan annesi ile haremini, hazinesini ve üç 
yüz adamını yanına alarak, Tarsus üze
rinden Suriye'ye, Memlfık Devleti'ne sı
ğınmak üzere yola çıktı. Halep ve Şam'
da tahtını geçici bir süre için kaybetmiş 
bir padişah gibi karşıland ı. Mısır sulta
nı kendisini başvezirin sarayında konuk 
ederken, mevkiine uygun bir maiyeti de 
buyruğuna verdi. Cem Sultan hareket
sizlikten sıkılıyordu. 
Anadolu'da bıraktığı taraftarlarının sayı
sını artırmak ve Osmanlıların gözünde 
kutsal bir havaya bii rünrnek amacıyla 
Kudüs ve Mekke'ye hac seferine çıktı. 
Bu Hac seferi sıras ında bir süre gözler
den uzak kaldı. 
B iz şimdi II.  Bayezid'e dönelim. 
Yenişehir'de kazanılan zaferden sonra 
kaçan Cem'in arkasından hakaret eden 
ve çadırlarını yağmalayan Türkmenler, 
I I .  Bayezid'e gelerek ihanetlerinin ve 
korkaklıklarının ödülü olarak bağışlan
malarını dilediler. 
Bayezid, onları layık oldukları gibi ödül
lendireceğini söyledi. Muhafıziarına işa-
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ret ederek çevrelerini sard ırd ı ve hepsi
ni ağaçlara astırd ı. 
Sonra da olayları korku içinde izleyen 
halka dönerek, "Şehzadelerin araların
daki sorunlara karışan kölelerin sonu bu
dur. Bu haşaratlar nasıl oluyor da benim 
kardeşimin kutsal başına el kaldırmaya 
cesaret edebiliyorlar?" dedi. 

Padişah'tan Rüşvet 
Bursa'ya dönen yeniçeriler yine olay çı
kardı. Cem Sultan'a kapılarını açan But
sa'nın yağmalanmasını istediler. 
İmparatorluğun ikinci başkentine yakıp 
yıkan bir padişah olarak girmekten ura
nan Bayezid, askerlerine yalvarmak du
rumunda kaldı: "Atalarımın kentini ba
na bağışlayınız!" diye yakardı. 
İstanbul yağmasının cezasız kalmasından 
cesaret alan yeniçeriler padişahın ricala
rını duymazdan geldiler. 
Bayezid, ancak Bursa'nın fidyesini öde
yerek kenti yeniçerikrio yağmasından 
kurtara bildi. Her yeniçeri yağmadaki pa
yına karşılık bin a�çe aldı. 
Bayezid'in tarafına geçen Gedik Ahmed 
Paşa orduyu lstanbul'a getird i. Gedik 
Ahmed Paşa'nın Bayezid'e yaptığı hiz
metler, Yenişehir'de edindiği kötü inti
baları tam anlamıyla silmeye yetmedi. 
Gedik Ahmed Paşa bir gün babası Fa
tih 'in yanında sefere hazırlık yapan or
duyu denetlerken, şehzadenin ordu
sunda görülen disiplinsiziikten şiddet
le yakınmıştı. 
Kendisini hakarete uğramış kabul eden 
Bayezid, "Bir gün efendin olduğum za-
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man bu küstahlığını sana pahalıya öde
teceğim" demişti. 
İhtiyar Paşa da buna karşılık şu yanıtı 
vermişti: 
"Babasının başı üzerine and içerim ki, 
eğer bir gün padişah olursan, kılıcıını se
nin hizmetinde kullanmayacağım." 
Üsküdar'da orduyu denetleyen Baye
zid 'in karşısına Gedik Ahmed Paşa, si
lahsız atlı birliğinin başında kılıcı atının 
eğerine bağlanmış olarak çıktı. 
"Bu kılıç da nice oluyor?" diye soran Sul
tan Bayezid'e, Gedik Ahmed Paşa gurur
la eski sözlerin i  ve andını anımsattı. 
Bunun üzerine Bayezid şöyle konuştu: 
"Andını bağışlıyorum. Çok eskiyi anım
samak doğru değildir. Gençliğimde yap
tığım hatalarımı unut ve babama yaptı
ğın gibi bana da hizmette kusur etme." 

Şaraplar İçilince 
Ancak, Gedik Ahmed Paşa, Rodos şöval
yeleriyle ve isyan içinde bulunan Kon
ya Türkmenleriyle görüşmektc olan 
padişahı ile sadrazamı, şöhretinin yüce
liğinden ve yeniçeriler arasındaki saygın
lığından yararlanarak hiç durmadan eleş
tiriyordu. Padişahı korkaklıkla suçla
yan Gedik Ahmed Paşa husumet toplu
yordu. 
Fatih Sultan Mehmed döneminde Sad
razam olan bu adam her otoriteye kü
çümseyici gözlerle bakıyor ve üzerinde 
egemenlik kurabileceği bir efendiye 
hizmet veren insanların mizacını taşıyor
du. 
Ayrıca bir aile sorunu, Gedik Ahmed Pa
şa 'yı, İshak Paşa 'ya karşı kinlendiriyor-

du. Gedik Ahmed Paşa 'nın eşi olan ve 
Şehzade Mustafa tarafından kaçırılan ka
dın aynı zamanda şimdiki Sadrazam ls
hak Paşa'nın kızıydı. 
Babası tarafından idam edilmek suretiy
le cezalandırılan şehzadenin ölümünden 
sonra karısını çok suçlu bulan ve evin
de barındıramayacak kadar onuru nu 
yitirmiş olarak gören Gedik Ahmed 
Paşa onu boşamış ve babas ının evine 
yollamıştı. Baba da, bu hakareti unuta
mamıştı. 
Bayezid de askerleri için çok gerekli �lan 
bu komutanın, kendisini bu kadar paha
lıya satmasına çok kızıyordu. Ayıkken 
patlamak cesareti bulamayan hiddeti, sar
hoşken gürleme fırsatı buldu. 
Padişah tarafından vezirler ve paşalara sa
rayda bir şölen veriliyordu. Gedik Ah
med Paşa da şölene çağrılmıştı. Paşa, Ba
yezid'e saygı göstererek bu şölene katıl
mıştı. Dinin sıkı kurallarına ve gelenek
lerine aykırı hareket eden Sultan Baye
zid bol bol Kıbrıs ve Şiraz şarabı içiyor, 
davetiileri de içmeye zorluyordu. 
Dinine son derece bağlı olan Gedik Ah
med Paşa nefretle padişahın ısrarlarına 
boyun eğdi ve pişmanlık içinde dudak
larını şaraba değdirdi. 
Bayezid ise sarhoş oluncaya kadar içti. 
Şarabın sıcaklığı ruhun derinliğinde giz
lenmiş olan sırları açığa vurdu. Bayezid, 
ihtiyatı elden bırakarak, ihtiraslı asker
lerin imparatorluğu yem yaparak elde et
tikleri zaferierin ücretini milletine ödet
meyeceğini söyledi. 
İsyancı yeniçerilerin sayısı ile maaşları
nı azaltarak komutanlarının gururunu kır-
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mak, onları bağlı ve alçakgönüllü olma
ya yöneltmek gerektiğini açıkladı. 

GedikAhmed Pa§a Zindana 
Atıldı 
Bu sözlerle kendisine saldırıldığını an
layan Gedik Ahmed Paşa, az da olsa iç
tiği şarabın verdiği cesaretle söz istedi. 
Bu tahtı kimin güçlendird iğini sorarak, 
askerlerinin kanlarıyla egemenliklerini 
sağlamlaştıran hükümdarlarla vezirle
rin nankörlüğünü ağır sözlerle eleştirdi. 
Bayezid 'in bu kadar unutkan ve gururlu 
olmasıyla büsbütün zayıflığını ortaya 
koyduğunu, eğer düşündüğü gibi hareket 
ederse, kendisini tahta çıkaran yeniçeri
lerio tahttan indirebileceğini de söyledi: 
Gedik Ahmed Paşa'nın bu sözlerinden 
sonra sofrada korkunç bir sessizlik oldu. 
Kısa bir süre sonra Bayezid yine ihtiya
tı elden bırakarak mabeyincisini çağır
dı ve alçak sesle kulağına bir şeyler fısıl
dadı. Şölenin sonunda Doğu'da görenek 
olduğu üzere hükümdarıo vezirlerine gü
venini göstermek için davetlilere onur 
giysileri dağıtılırdı. 
Gedik Ahmed Paşa'ya getirilen, hakare
tİn ve yasın simgesi olan siyah renkli bir 
giysi oldu. Durumu anlayan Gedik Ah
med Paşa ayağa kalktı ve ölüme hazır
lanmak üzere evine gitmek için izin is
tedi .  
Şarabın etkisiyle titreyen bir sesle ken
disine hiddetle hitap eden padişah, 
"Burada kal ! "  diye buyurdu. 

Sonra eliyle çavuşlara işaret vererek es
ki sadrazaını soymalarını, değnekle döv
dükten sonra bağmalarını istedi. Gedik 
Ahmed Paşa, şöyle haykırdı: 
"Seni nankör zalim! Hiçbir zaman kin
lerini unutmadın. Mademki beni öl
dürmeyi düşünüyordun, niçin beni şarap 
içmeye zorlayarak ruhumu kirlettin?" 
Cellatlar o sırada vezirin elbiselerini çı
karmışlardı ve çıplak omuzlarına değnek
lerle vuruyorlardı .  
Tam boğmak üzere ip getirilirken Ge
dik Ahmed 'in yakın dostu olan kızlara
ğası2 padişahın ayaklarına kapanarak 
paşanın idam edilmeden önce ölümünün 
yeniçeriler arasında nasıl karşılanacağı so
rununun düşünülmesi için yalvardı. 
Bu uyarı padişahı kendine getirdi, Ge
dik Ahmed Paşa 'yı, sarayın zindanına ya
rı çıplak ve kan içinde attırdı. 

Yeniçeriler Pa§ayı, Pa§a 
Bayezid 'i Kurtardı 
Gedik Ahmed Paşa'nın oğlu babasını çok 
severdi, bu yüzden uyumamış, beklemiş
ri. Gecikmeden dolayı kaygılanınca şö
lene çağrılı vezirlerden birinin evine koş
muş, kısa süre sonra babasının durumu
nu öğrenmişti. 
Daha henüz ölmemişse babasının yaşa
mını kurtarmak, eğer idam edilmişse 
öcünü almak amacıyla yeniçerilerin kış
lasına koşup onları uyandırdı. Acının ver
diği kuvvetle ateşli bir konuşma yaptı. 

2 Osmanlı imparatorluğu'nda sarayın, "Haremi hümayun" denilen bölümünün ve bütün Enderun ağalarının en bü
yüğü. Haremi hümayunun hizmet ve korunmasıyla görevli olan ve padişahların özel yaşamlarıyla ı lgi l i işlere bakan ki
şilerin başı. Darüssaade ağası da denirdi. 
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Yeniçerilerin çıkarları uğruna, babası
nın bir sarhoşun onursuz darbelerine 
hedef olduğunu ve erdeminin karşılı
ğı olarak idam edi leceğini anlattı. Oğ
lunun gözyaşlarına, konuşmasına daya
namayan ve komutanlarıyla birl ikte 
kendilerinin de hakarete uğradıklarını 
kabu l eden on bin yeniçeri sokaklara 
döküldü. 
Saraya doğru yürüyerek vezirlerini nan
kör sultanın elinden kurtarmayı, öldü
rülmüşse katilinin cesedini de kurbanı
nın üzerine atmayı kararlaştırdılar. Bir  
süre sonra yeniçeriler ellerinde kılıçlar 
ve balralarta sarayın dış kapılarına u laş
tı. B ir anda baltalarla parçalanan kapı
dan geçerek ikinci kapının önüne gel
diler. 
Gürültülerden, yakılan meşaleterin ışı
ğından uyanan Bayezid, saray muhafız
Iarına iç kapıları sağlamlaştırdıktan son
ra kafesli bir balkona çıkıp yeniçerilere 
ayaklanmalarının nedenini sordu. 
Binlerce ağızdan, "Bize kornuranımızı 
geri ver, yoksa hepinizi sarayla birlikte 
yakarız !"  diye tehdit sözleri yükseldi .  
Padişah i le yeniçeriler arasında şu konuş
ma geçti: 

, "Sizi aldatmışlar, komutanınız öldürül
medi." 
"O halde onu bize göster, b ize ver." 
Aceleyle hapsedildiği yerden çıkarıldı ve 
ancak giydiritmesine fırsat bulunamadı. 
Gedik Ahmed Paşa üzerinde kan leke
leri olan bir çarşafa bürünmüş olarak pa
dişahın yanında gözüktü. 
idam edilmekten daha onur kırıcı bir ha
reket gibi gözüken Gedik Ahmed Pa-

şa'nın çıplaklığı yeniçerileri daha çok 
hiddetlendirdi. 
Eğer paşa sessiz kalsaydı Bayezid ' in 
orada parçalanması anl ık bir işti. Ancak, 
hükümdar ne kadar nankör ise, kahra
man komutan da o kadar yüce ruhluydu. 
Hareketleriyle padişaha saygı gösterilme
sini istedi. Askerlere dönerek şunları söy
ledi: 
"Evet sizi aldatmışlar, Padişahımız, 
Tanrı onu korusun, asla benim öldürül
memi istemedi. Ziyafet sırasında ben her 
Osmanlının hükümdarına göstermek 
zorunda kaldığı saygıda kusur ettim. O 
da beni cezalandırdı. Belki fazla cezalan
dırdı, ama bir ceza hak ediyordum. Şim
di ona yaşamımı borçluyum Benim için 
o kadar bağışlayıcı ya da hırslı olmayın. 
Ben bu kadarına layık değil im. Ocağı
mza dönün. Hükümdarınızdan iftiraya 
kandığınız ve kutsal eşiğini çiğnediğiniz 
için özür di leyiniz. Kışlanıza dönerken 
hata ve suç dolu bu geceyi hepimiz unu
talım. Ölüme kadar hükümdarına itaat 
etmesini bilmeyen, sizin tarafınızdan da 
itaat görmeye layık olamaz!" 

Pa�anın İ�i Bursa'da 
Bitiriidi 
Bu büyük adamın özverisi yeniçerilerin 
hiddetini bastırdı . Hemen giysileri giy
dirildi, silahları kuşatıldı, savaş kazanmış 
bir komutan gibi evine götürüldü. 
Ertesi gün Divan toplantısına yalnız 
vezir unvanı ile katıldı. Ancak herkesin 
gözünde halkın ve askerin sevgisiyle 
efendisinin otoritesini bastırmış bir kim
se olarak gözüküyordu. 
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II .  Bayezid, Gedik Ahmed Paşa'ya ye
niden tam güven duymuş gibi davrandı. 
Ancak kini gizliden gizliye sürüyordu. 
Paşayı taraftarlarından ayırmak için Bur
sa'ya bir gezi yapılmasını istedi. 
Gedik Ahmed Paşa Divan'daki görevi 
dolayısıyla padişaha eşlik etmek zorun
da kalıyordu. İstanbul'da bırakılan ya da 
Avrupa'daki biriikiere dağıtılan yeniçe
riler artık komutanlarının selametini 
düşünecek durumda değildi. Bursa'ya 
gelindikten birkaç gün sonra Gedik Ah
med Paşa sarayın içinde boğduruldu. Ani 
ve doğal bir ölüm olduğuna ilişkin söy
lenti ler yayıldı. Paşanın bütün suçu ye
tenekli olması ve erdem duygusuna aşı
rı derecede bağlı kalmasıydı. 
Böylece Fatih ' in en büyük komutan
larından biri öldürülmüş oluyordu. Ye
niçeriler de gözdelerin i  ve aynı za
manda kendilerini yumoşatan ve göze
ten adamı kaybediyorlardı. Çok geçme
den Bayezid onu aramak zorunda ka
lacaktı. 

Yeniçeriler Bir Kez Daha 
Ayaklandı 
Padişahın lstanbul'a dönüşünde, Gedik 
Ahmed Paşa 'nın birden kayboluşun
dan ve tamamen ortadan kaldırılacakla
rından kaygılanan yeniçeriler, başkente 
girmeye başladılar. 
Aralarında konuşarak ocakların ın yıkıl
maması için ne yapacaklarını kararlaştır
d ılar. Ancak eski Osmanlı Hanedam'na 
olan saygıları ve ağalarının öğütleri ayak
lanmalarını önledi. Fatih' in ölümün
den sonra meydana gelen yağma olayla-
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rında olduğu gibi bir kez daha Başkent 
halkının aleyhlerine dönmesini isteme
diler. 
Imparatorluk içinde kendilerine duyu
lan sevgiyi kaybetmemek için, ayaklan
malarını yokluklarıyla sınırladılar. Silah
lı ve düzen içinde başkenti terk ettiler. 
Edirne yolu üzerinde olan Davudpaşa 
Çayırı'na giderek çadırlarını kurdular. 
Yerleştikleri yerdeki sayıları, sessizlikle
ri, davranışları Padişah Il .  Bayezid' i  
kaygıya düşürüyor, başkent halkını da 
ayaklanmaya teşvik ediyordu. 
Karargahlarının çevresinde önlemler al
dılar. Sanki düşman karşısında bulunan 
ordular gibi davranıyorlardı. Vezirler ile 
yeniçerilerin temsilcileri arasında başla
yan görüşmelerde isteklerinin yerine 
getirilmesi ve ayrıcalıklarının güvence al
tına alınması sorunları tartışıldı. 
Yeniçerilerin isteklerini hemen kabul 
eden Sultan II. Bayezid, sonunda baş
kente dönmeleri için askerlerine ricada 
bulunmak zorunda kaldı. Böylece impa
ratorluğun saygınlığını zedelemiş oluyor
du. Milletinin selameti uğruna yaptıkla
rı zararları unutaeağına söz verdi. Baba
sının ruhu üstüne sayılarını ve maaşla
rını azaltmayacağına, ayrıcalıklarını tanı
yacağına dair and içti. Ancak onlar için 
ve onlarla birlikte egemenliğini sürdü
receğini belirtti. 
Padişahın yeminleri, sözleriyle karşıla
rında küçüldüğünü sezen yeniçerilerin 
hiddetleri söndü. Cezalandırılması gere
ken ayaklanmalarının bağışlanması, on
ları nihayet boyun eğme durumuna ge
tirdi .  Sess izl iklerini koruyarak, fakat 
daima tehdit edici bir havada başkente 
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döndüler. II .  Bayezid bu örgütü doyura
cak daha başka ganimetler sağlanmazsa, 
imparatorluğun yok olacağına inanmış
tL İşte bu nedenle Mısır ve Suriye sul
ranına savaş açıldı. 

Türkler ve Çerkezler 
Hz. Muhammed'den beri halifelerin sı
ğındıkları bir ü lke olan Mısır ve Suri
ye bağımsız bir hükümdarlık kurmayı 
başarmıştı, sık sık başarı lı fe tihler ya
pıyordu. 
Bu hükümdarlardan Selahaddin Kah i
re'deki Fatımilerin ve Doğu'dan sil ip sü
pürdüğü Haçlıların kalıntıları üzerine Ey
yubi Hanedam'nı getirmişti. Kendinden 
sonra gelenler, uzun yıllar tutsak yaşayan, 
bu yüzden bitkin bulunan, savaştan çok 
sanatlara ve tarıma yatkın görünen mil
letlerinin hem savunması ve hem de 
Haçlılara karşı durabilmek için savaşı 
meslek haline getirmiş olan asker bir mil
let aramışlardı. 
Bu işe en uygun olarak Hazar Denizi ile 
Karadeniz arasında yaşayan Kafkaslı 
Türklerle Çerkezler seçilmişti. 
Kaynak itibarıyla İskitlere, ya da ilk 
Türklere dayanan Çerkezler, gelenek
lerinde bağımsız, vuruşmada yiğit, her 
zaman serüvenci ve ihtiraslı bir topluluk
tu. Bunlar Asya'nın Arnavutları sayılabi
lirdi. 
Diniere ve hanedanlara önem vermez
ler, savaşı yalnız savaşmak için yaparlar
dı. Ülkelerine komşu olan Araplar, İran
lılar, Suriyel i ler, Mısırlı lar, Türkler, 
Ruslar ve büyük imparatorluklar arasın
da meydana gelen çatışmalarda daima 

parayı ve zaferi en fazla sağlayan tarafı 
tercih ederlerdi. 
Batı'da da aynen İsviçreliler gibi bağlı
lıklarını ya da kanlarını komşu krallıkla
ra kiralarlar, haklılığın nerede olduğuna 
değil, paranın nerede olduğuna bakarlar. 
Bu yapıda olan milletler her ne kadar 
kendi içlerinde özgür de olsalar, daima 
başka milletierin ezilmesinde araç olmuş
lardır. 
Kafkasyalılarda, İsviçrelilerde bulunma

yan serüven seven, akıl dolu ve atılgan 
ruhi u bir hayaleilik bulunurdu. Bunlar el
de ettikleri zaferleri tahtlar ve imparator
luklar kazanmakta ku llanmışlardı. 
E linde bir kı lıç, atıyla Kafkas dağların
dan inen bu Türkler ve Çerkezler ön
lerinde uçsuz bucaksız bir  servet ve güç 
ufkunu n açıldığını hissetmişlerdir. Fet
hettikleri yerler yurtları olmuş, nerede 
yerleşmişlerse orayı ben imsemişler
dir. Hepsi de el lerindeki kılıç gibi öl
düren ya da tutsak alan demir gibi soy
ludur. 
Doğanın bir sonucu sert bakışlı olduğu 
kadar iklim ve eğitimle de üstün bir ze
kaya, soylu bir gurura, yükselme hırsia
rını haklı kılan bir cürete sahiptirler. 
Uzun boylu, sert bakışlı olan Kafkasya
lı Türkler ile Çerkezler, Selahaddin 
Eyyubi'den günümüze kadar korumayı 
başardıkları ve Me ml Ok adıyla anılan Mı
sır'ın ordularının ana unsurunu oluştur
muşlardır. Epirliler İstanbul'un yeniçe
rileri olurken, onlar da Kahire'nin asker
leri olmuşlardır. 
Turan Şah Fransa Kralı Saint Louis'nin3 
Haçlı ordularını onların sayesinde Nil'de 
boğmuş ve kralı tutsak etmiştir. Bu za-
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fer MemlGklere Mısır'da hal ifeleri ata
ma ve bir devlet kurma hakkını vermiş
tir. Seçilerek hükümdar olan sultanlar is
tedikleri kadar iktidarda kalabiliyordu .  
Hükümdarlara karşı isyancı, Mısırlı yer
li halka karşı zal im olan MemlGklerden 
güç alan bu imparatorluk, devamlı ola
rak Kafkasya'dan inen taze göçlerle ye
nileniyordu. Mısır'da nüfus, haremleri
nin kalabalık olmasına karşılık fazla ço
ğalamıyordu, doğan çocukların pek ço
ğu ölüyordu. 

Bir Fetih, Bir Yenilgi 
İşte Bayezid' in saldırmak istediği dev
let buydu. Padişahın başında bulundu
ğu yüz elli bin kişilik ordu Suriye sını
rına doğru i lerlemeye başladı. Altmış bin 
kişilik Memlük ordusu da Karaman'ın sı
nırlarında, Çukurova'da Osmanlı ordu
sunu bekl iyordu.  
Makedonyalı Büyük İskender'in piyade
lerinin Pers atlı larına ve yakın geçmişi
mizde Napolyon Banapart'ın piyadele
rinin Mısır MemlGk atlılarına uyguladık
ları mızrak ve süngülerden meydana gel
miş kare biçimindeki savunma taktiği
ni Osmanlı ordusu henüz bilmiyordu. 
MemlGkler artan ve demirden oluşan bir 
fırtına gibi Osmanlı saflarına dalınca 
birlikler bir anda dağıldı .  Ancak padişa
hın çağrısı üzerine bir araya gelebildiler. 
Kaçarken alelacclc kurdukları köprüler
le ovayı ayıran ırmağı aştılar. 

Ertesi gün, bozgunu n öcünü almak iste
yen Sultan Bayezid yeniden köprüleri 
aşıp ilerledi. Ne var ki sonuç bu kez de 
aynı oldu. Yirmi bin ölü ve yaralı, otuz 
bin tutsak, düzensiz bir çekilme, onur kı
ncı bir ateşkes bu seferin sonuçları oldu. 
Timur'un Anadolu 'ya geliş inden beri 
Türklerin kanı ve onuru böylesine har
canmamıştı. 
Venedik'e karşı açılan savaş Sultan Baye
zid'in bu talihsizliğinin acısını çıkardı. Sad
razam Mustafa Paşa tarafından yönetilen 
top ve deniz piyadesiyle donatılmı� iki 
yüz elli kadırgalık bir Osmanlı donanma
sı yüz yirmi parçalık Venedik donanma
sını İnebahtı Körfezi'nde yakaladı. 
Venediklilere oranla deniz manevraların
da ve taktiklerinde zayıf olan Mustafa 
Paşa, Amiral Antonio Grimani  komuta
sındaki Venedik donanmasına yanan 
oklarla saldırdı. Bir anda yelkenleri ve 
güveneleri tutuşan Venedik kadırgala
rı alev alev yanmaya başlad ı. 
Binlerce Venedikli yanan kadırgalarıy
la birl ikte denize gömüldü. Kıyıdan, 
yanında kara ordusuyla deniz savaşını iz
leyen Sultan Bayezid, Venedik'e ait 
olan İnebahtı, daha sonra Koron, Modon 
adlı liman kentlerini fethetti. ; 
Amiral Antonio Grimani dananınasından 
kalan birkaç parça kadırgayla döndü. Ve
nedik Senatosu bozgun un  suçunu arni
ralin üzerine yükledi. 
Venedik'te müfettiş ve büyük arnİral 
olan Grimani, kaybettiği donanınayı 

3 Fransa Kralı. 1 2 1 4'te doğdu, 1 270'de Tunus'ta öldü. VI I .  Haçlı Seleri'ne katıldı. Haçlılar kralın yönetiminde o tarih
te Müslümanlığın merkezi sayılan Mısır'a gittiler, Mansure'de yenildiler (Şubat 1 2 50). Kral tutsak edildi. Büyük bir fid
ye karşılığında serbest bırakıldı. VII I .  Haçlı Seleri için Tunus'a gitti. Ancak veba salgını sonucu 25 Ağustos 1 270'te 
Tunus'ta öldü. 
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kendi servetiyle kurmuş olmasına rağ
men yurttaşları tarafından korkaklık, 
beceriksizlik ve hatta ihanetle suçlandı. 
Hapse atıldı, zincire vuruldu ve soylular
dan kurulu bir mahkeme önünde yargı
lanmaya götürüldü. 
Kardinal olan oğlu, mahkeme önüne ba
basının zincirlerini tutarak çıktı. Grima
ni'yi itharn edenler, cezalandırılmasını is
tediler. 
Oğlunun yalvarmaları yalnız yaşamını 
kurtarmaya yetti. Bütün unvaniarı elin
den alındı, servetine el konuldu ve 
Adriyatik'in ıssız bir adasına sürüldü. 
Cumhuriyetin gururu, talihsizlikleri en 
iyi yöneticilerinde bile bir suç haline so
kuyordu. 
Gonzalve de Cordoue, Napali'den getir
diği otuz kadırga ve deneyimli askerle 
Venedik'i kurtardı. Büyük kaptan adı ile 
anılan arniralin kornurasında birleşen iki 
donanma bir süre Osmanlı donanmasıy
la çarpıştı ve Çanakkale Bağazı'ndan gir
meye kalkıştı. Midilli Adası'nı kuşattı. 
Sonunda ticaretin işlemesi için biri ka
ralara, öteki denizlere sahip olan iki 
millet arasında anlaşma yapıldı. 

Bayezid Hançerlendi 
Şah İsmail İran 'da Safevi devletin in te
mellerini attıktan sonra Anadolu'da yo
ğun bir Şii propagandasına girişti. Bu pro
pagandanın sonunda birçok Anadolu 
Türkmen aşireti İran'a göç ettiği gibi, 
Şah İsmail ' in halifeleri de Anadolu 'ya 
y�rleşerek Şah İsmail ' in propagandası-

nı yapmaya başladılar. Bunlardan Şahku
lu Baba Tekeli, Teke4 yöresinde birçok 
yandaş kazandı. Dine birtakım yenilik
ler getirdiğini ileri süren Şahkulu Antal
ya'da Yalınit köyü yakınlarında bir ma
ğarada yaşıyordu. 
Hz. Ali 'nin zorbalığa kurban gittiğini an
latıyor, savlarına inanmayan her Müslü
man'ın da öldürülmesini istiyordu. 
Teke Sancağı'nda birçok sİpahinin tıma
rı elinden alınmış ve hakkı olmayan ki
şilere tırnar verilmişti. Durumlarından 
hoşnut olmayanlar, Şahkulu'nun ya�da
şı oldular. 
Şahkulu, Teke yöresinde durumu kuv
vetlendirdikten sonra kendi düşüncele
rini yaymak için adamlarından bazıları
nı çeş itli yerlere gönderdi. 

Şahkulu İsyanı 
Böylece daha da güçlendi. Antalya 'dan 
Manisa'ya gitmekte olan Şehzade Kor
kut'a saldırarak isyan etti . Antalya Su
başısı Hasan Bey i le Korkut'un defter
dan üç bin kişiyle Şahkulu'na karşı 
koydular. Ancak yeniterek Antalya Ka
lesi 'ne çekildiler. Bu başarı Şahku
lu'nun yandaşlarını çoğalttı. Teke yöre
sinde birçok köy ve kasaba Şahku
lu 'nun eline geçti. 
Şahkulu bunun üzerine Kütahya'ya yü
rüdü. Karagöz Paşa ile yaptığı savaşı ka
zanarak, paşayı öldürttü. Şehzade Kor
kut'un gönderdiği bir başka orduyu da 
yenerek Bursa üzerine doğru ilerleme
ye başladı. 

4 (leke eli ya da leke ili) Antalya, Ka ş, F inike, Kalkanlı, Elmalı , Korkuteli ve Tek e Karahisarı i le kıyıda Antalya ve Alan
ya arasındaki sahil bölgesinin eski adı. Bu bölgeye XI I I .  yüzyıldan sonra çeşitli Türkmen toplulukları yerleştirildi. 
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Şahkulu ancak II. Bayezid'in gönderdi
ği Sadrazam Hadım Ali Paşa'nın kuvvet
leri karşısında yenild i . Sivas yakınında
ki Gedikhan'da yapılan savaşta hem 
Şahkulu ve hem de Hadım Ali Paşa ya
ralanarak öldü. Şahkulu 'nun ordusu da
ğıldı. B ir kısmı da lran'a kaçtı. Binlerce 
insan Şahkulu 'nun savsataları yüzünden 
idam edildi. 
l ranlı Türklerle Osmanlılar arasında 
inanç ayrılığından ortaya çıkan anlaşmaz
lık, dinsel kavramlarda olduğu kadar, 
devletlerarası i l işkilere de etkili olu
yordu. Şahkulu'nun müriderinden biri 
yenilgisinin öcünü almak için İstan
bul'a gelmiş, derviş kıyafetinden yarar
lanarak camiye giden padişahın yanına 
kadar sokulmuştu . 
Sadaka isternek bahanes iyle padişahı 
durdurmuş, II. Bayezid birkaç altın 
vermek için eğildiği sırada el inde sak
ladığı hançeri padişahın göğsüne sapla
mıştı. 
Darbe ölüme neden olmamıştı. Ancak 
Sultan Il .  Bayezid' in uğradığı tehlike 
bütün Osmanlılara karşı bundan böyle 
sert önlemler alınmasına yol açtı. Padi
şaha yaklaşan herkes çavuşlar tarafından 
ellerin i  omuzlarına koymaya zorlanı
yordu. Zamanla tavsayan bu önlem, şu 
anda hemen hemen hiç uygulanma
mal,uadır. 
O zamana kadar sefahate düşkün gibi gö
rünen Sultan Bayezid'in yazgısı bir yo
bazdan yediği hançer darbesiyle bir
den değişti. 
Bu darbede Tanrı'nın bir uyarısını görü
yordu.  Sofu oluverd i. Karşılaştığı yenil
gilerden, oğulları arasında ortaya çıkan 
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ayrılıklardan kadın ve içki yüzünden 
kuvvetten düşen vücuduyla padişahlık 
döneminin ikinci yarısını derin ve mis
tik bir havada tamamladı. 
Gençliklerinde iktidarın zevklerini, gu
rurunu ve daha sonra hiçliğini tatmış olan 
bütün hükümdarlar da aynı ruhsal buna
lıma düşmüşlerdir. Sultan II. Bayezid de 
gözlerini dünyadan ayırarak, felsefe ile 
dinin gizemli olayiarına çevirdi. 
Şaraptan ve haremdeki eğlencelerden 
vazgeçti. Dinsel inancı zedeleyen dü�n
sizliklerin ve rezaletlerin merhamet gös
terilmeden ezilmesini emretti. 
Pazarlarda şarap satışını yasakladı. Ancak 
ahlak bakımından bozulmuş olan yeni
çeriler, bu yasaklara karşı ayaklandı. 
Tahtın can sıkıcı kaygıianna karşılık iba
dete, şeyhlerle d insel söyleşi iere ve 
kardeşi Cem kadar usta olduğu şiire dal
dı. Venedik elçileri tarafından hüküm
darlığının ilk dönemlerinde yapılan re
simlerdeki yüz hatları canlı ve renkli ka
rakterini kaybetmiş, sofu bir yaşamın in
zivaya çekilmiş özelliklerini alarak zayıf
lamış, rengi solmuştu. 
Düşüneeli alnı, dudağı üzerine düşmüş 
gibi duran uzun ve kıvrık burnu, seyrek 
sakalı, sessiz bir hüzünle sıkılmış ağzı, 
bulunduğu üstün mevkie ve fatihler 
yetiştirmiş olan bir soyun başkanına ya
kışmıyordu. Tevazu kaygısıyla yaşayışı 
gibi, elbiselerini de değiştirdi. 
Babası Fatih ' in kullandığı parlak renk
leri, altın işlemeli kumaşları, külahiarı ve 
sorguçları kullanmaktan vazgeçti. Alnın 
çevresinde süs kullanmadan sarı lan 
muslin şal ile yün kaftanla yetindi. Ar-
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tık onun hakkında konuşulurken padi
şah ya da sultan diye söz edilmiyor, şeyh, 
sofu; düşünür, şair, veli gibi lakaplar kul
lanılıyordu. 
İmparatorluğu yönetmekten vazgeçmiş, 
yönetimi vezirlerine bırakmıştı. Davud 
Paşa sadrazam olmuştu. Uzun zamandan 
beri Anadolu Beylerbeyliği'nde bulunan 
Davud Paşa, sofuluğu ile hükümdarının 
ve askeri dehası ile ordunun sevgisini ka
zanmıştı. Askerler Davud Paşa'nın kişi
liğinde, Fatih'in muzaffer ordusundan ka
lan eski bir kahramanı, millete baba 
şefkati gösteren bir yöneticiyi, Padişah II. 
Bayezid'in kişiliğinde de güvenilir ve mü
kemmel bir devlet adamını görüyordu. 
Sadrazam pek çok yardım kuruluşuna ve 
özellikle Avrupa seferine hazırlık yapan 
ordunun eğitim gördüğü ve toplandığı İs
tanbul dışında kurulan bir kışlaya adını' 
bırakmıştı. 

Çandarb İbrahim 
Davud Paşa ikinci kez orduyu Anado
lu'ya götürerek Türkmenlerin ayak
lanmasını bastırmak istedi. İstanbul'a 
döndüğünde, barışsever I I .  Bayezid' in 
sürekli doğmadan yok etmek istediği sa
vaş kıpırtılarını, Batılı elçilerle yaptığı 
ılımlı, fakat ödünsüz görüşmeler so
nunda önledi .  
M ısır, Türkmen aşiretleri, M acar! ar, 
İspanya ve Tunus Arapları, Napali Sa
rayı, Papa, Venedikliler, Avusturya ve 
hatta Ruslarla yapılan bölgesel savaşlar 
ve pek önemli olmayan görüşmeler ta-

rihin sayfalarını doldurdu. Padişah II .  
Bayezid zamanının ve sonraki dönemin 
kanlı olaylarını doğuran tohumlar padi
şahın şehzadeleri arasında atılmaya baş
lamıştı. Davud Paşa on yedi yıllık onur
lu bir yönetimden sonra, üç yüz bin ak
çelik servetiyle sadaret makamından çe
kildi. Dört sadrazam çıkarmış olan Çan
clarlı Ailesi 'nden İbrahim Çandarlı, Da
vud Paşa'nın boşalttığı makama geçti. 

Düşmanları Oğullarıydı . 

İmparatorluk bir sürü serüven, ihanet ve 
talihsizlikler geçiren Cem Sultan'ın ölü
müyle bir rakipten kurtulmuş oldu .  Fa
tih 'in bu talihsiz şehzadesinin başına ge
len garip olayları, dikkati dağıtmamak 
için Bayezid dönemini noktaladıktan 
sonra anlatacağız. 
Osmanlı tahtı üzerinde başka birinin hak 
iddia etmesinden tamamen kurtu lan 
Bayezid 'in düşmanları oğullarıydı. 
Hepsini ayrı ayrı sevdiği eşlerinden se
kiz oğlu dünyaya gelmişti. Bunlardan üçü 
henüz politik ihtiras duyamadan, çocuk 
yaşlarında ölmüştü. 
Osmanlı padişahlarına ait bir geleneğe 
dayanarak geri kalan beş oğlunu impa
ratorluğun çeşitli yerlerinde valiliğe yol
lamıştı. 
Ahmed Amasya'yı, Şehinşah Karaman'ı, 
Alemşah Menteşe eyaletini, Korkut Sa
ruhan' ı  ve Selim de Trabzon'u yöneti
yordu. B uluğ çağına eren üç kızı hemen 
evlendirilmişti. Bunlardan birincisi bir 
Türkmen beyine, öteki Sadrazam Davud 

5 Davudpaşa Ordugiihı (ya da sahrası): Osmanlı ordularının Rumeli'de setere çıkacakları zaman istanbul'da Topkapı 
dışında toplandıkları yer. Burada yapılan Sancak-ı Şerif törenleri için bir köşk de yaptırılmıştı. 
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Paşa 'nın bir oğluna, üçüncüsü de Dal
maçya Sancakbeyi Nasuh Paşa'ya veril
mişti. Sultan Cem'in daha beşikteyken 
Mısır sultanı ile nişanladığı kızı, sultanın 
ölmesi üzerine evlenemeden dul kalma
sına neden olmuştu. 
Bunun üzerine Anadolu Beylerbeyi Si
nan Paşa'ya eş olarak verildi. Ünlü tarih
çi Hammer'in yazdığı gibi, bir imparato
run kızı ve bir Mısır sultanının dul ka
rısı, paşanın Anadolu 'daki haremine gi
riyordu. 

Korkut da Cem'in İzinden 
Yürüdü 
Sultan Bayezid 'in aile bireyleri arasında
ki geçimsizlik ilk kez Şehzade Kor
kut'un babasının vezirlerine karşı göster
diği itiraz ve hatta isyan eder gibi bir per
vasızlıkla patlak verdi. Ordunun başın
da egemen olduğu kadar Divan toplan
tılarında iyi bir konuşmacı olan Hadım 
Ali Paşa, Çandarlı'dan sonra sadrazam se
çildi. Ali Paşa gizliden Şehzade Ah
med 'i, Korkut'a tercih ediyor ve onun 
tahta geçmesi için hazırlık yapıyordu. 
Şehzade Korkut'u bezdirrnek için Kara
man eyaJetine bağlı olan bir toprağı sa
daret makamına geçirdi .  Egemenliğine 
karşı yapılan bu davranışa üzülen şehza
de, babasının hoş gördüğü, belki de 
yapılmasını buyurduğu bu olayın öcünü 
almak için babasının düşmanı sayılan Mı
sır sulranına sığındı. 
Amcası Cem Sultan gibi Memlı1klerden 
hacca gitmek için geçiş izni istedi. Mı
sır sultanı, kaçak şehzadeyi babasına baş
kaldırın ış bir oğul olarak değil, Baye-
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z id  ' in  veliahtı olarak karşıladı .  Türk 
geleneklerine uyarak Şehzade Korkut'a 
çeşitli armağanlar yolladı. 
Dokuz cins küheylan, dokuz sıra deve, 
üç sıra hecin devesi, on sekiz deve üze
rine yüklenmiş kişisel ihtiyaçları için bm
kar çarşaflar, eşyalarını taşımak için yet
miş sıra deve, mutfağı için kırk sıra de
ve, dokuz bin duka altını, altın işleme
li dokuz yatak takımı ve olağanüstü gü
zel hizmetkarlar armağan kervanını oluş
turuyordu. 
Kervan yürürken önünde kırk davul 
çalınıyordu. 
Mısır sultanının vezirleri ile ma beyin su
bayları Şehzade Davud'un kald ığı dai
reye kadar gelerek iltifatta bulundular. 
Ell i  koyun, elli çuval pirinç, iki bin pi
liç, iki bin kaz, on beş ton bal ile beş ke
se akçe maiyetinin haftalık yiyeceği için 
kendisine teslim ediliyordu. 
Şehzade Korkut, sultana doğru ilerlerken 
sultan atından indi, kendi oğlunu kucak
lıyormuş gibi gözlerinden öptü, Korkut 
da babasına yaptığı gibi, onu boynundan 
öptü. 
Mısır sultanı, şehzadenin babasına kar
şı hazırlanmasını ya da lran'a gitmesini 
kesinlikle reddedince, Korkut için töv
be etmekten ve boyun eğmekten baş�a 
çare kalmadı. Sadrazama yazarak baba
sından kendi adına af dilernesin i  istedi. 
Ülkesini terk etmesini hac ziyaretine bağ
l ıyordu. Şehzade Korkut babası gibi so
fu, düşünür, dinsel sorunlara, edebiyata, 
şiire son derece meraklı bir şehzadeydi. 
Manisa'daki sarayında çevresinde yazar 
ve şairlerden kurulu bir topluluk bulu-
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nurdu. Bu yüzden, babasının dönemin
de olduğu gibi, ülkesini barış içinde ya
şatacağı kaygısından dolayı yeniçeriler ta
rafından tutulmazdı. Sadrazam araya gi
rince padişah, şehzadesini bağışladı, 
kendisine yeni sancaklar verildi. 

Fatih YasasıAcı Vermeye 
Başladı 
Şehzade Korkut'un cezasız kalan başkal
dırısı Bayezid 'in öteki oğullarının daha 
aşırı hareketlerde bulunmasına neden ol
du. Devlet güvenliği bakımından kardeş 
katlini uygun bulan Fatih' in ünlü yasa
sı, kardeşler arasında çok önceden kin ve 
uyuşmazlık yaratmıştı. Şehzadelerdcn 
her biri babalarının ölmesi halinde kar
deşlerinden birini kendi katili olarak gö
rüyordu. Bu kanlı yasa, hükümdarın 
oğullarına ölümle cinayet arasında tercih 
tanıyordu.  
Bu cinayetler gittikçe kaçınılmaz ol
maya ve sıkiaşmaya başlıyordu. Sultan IL 
Bayezid çok geçmeden babası Fatih 'in 
koyduğu bu vahşi yasanın acısını çekme
ye başladı .  
O sıralarda Amasya'da bulunan Şehza
de Ahmed, Bayezid'in ikinci oğlu olma
sına rağmen babası tarafından tahta tek 
varis olarak seçilmişti. Şehzade Kor
kut'un eğlenceyi seven gevşekliğinden 
kaygılanan padişah, vezirler, yeniçeriler, 
Şehzade Ahmed'de devlet yönetebile
cek kudreti ve olgunluğu buluyorlardı. 
Kendisinin önce doğmasından dolayı her 
şeyi yazgısına bırakmış olan Korkut, 
babasının kararına karşı önlem alma ge
reğini duymuyordu. 

Buna karşılık padişahın üçüncü oğlu 
olan, kolunun çabukluğu, mizacının 
kuşkulu olması, her şeyi yapmaya ve cü
ret etmeye meyilli ihtirasıyla tanınan 
Şehzade Selim, Trabzon'daki sarayından 
babasının Şehzade Ahmed'den yana 
olan tercihine tahammül edemiyordu. 
Babasının ölümü durumunda, Şehzade 
Ahmed'in kendisinden önce başkente 
ulaşıp tahta oturması olasılığının, ağabe
yinin Amasya'da bulunması ile artmış ol
ması onu çileden çıkarıyordu. 

Selim 'in Atağı 
Şehzade Selim'in on altı yaşında, Süley
man Sultan adında bir oğlu vardı. Vezir
lere baskı yaparak oğluna Amasya ile İs
tanbul arasında bir sancak verilmesini is
tiyordu. Amacı, fırsat çıktığı zaman oğ
lunun Şehzade Korkut ve Ahmed'ten 
önce başkente varmasıydı. 
Vezirler hatalı davranarak bu isteği ka
bul etti. Ancak Şehzade Ahmed'in i tira
zı üzerine Bayezid buyruğunu geri aldı 
ve Süleyman'ı Karadeniz'in bir ucunda
ki Kefe'ye yolladı. 
Bu davranışlar yeniden Şehzade Se
lim'in isyanına yol açtı. Üstü kapalı 
tehditlerle dolu şikayette bulundu. Ve
zirlerin izni olmaksızın Trabzon'u terk 
etti ve Kefe 'ye oğlunun sarayına gitti. 
Oğlunun bu cüretinden ve askeri hazır
lıklarından iyice hiddetlenen Sultan 
Bayezid, Sel im'e görevi başına dön
mesi için ihtarda bulundu. Selim yanı
tında Avrupa'da bir eyaler istediğini bil
diriyordu. 
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Şehzade'nin vazgeçmediği bu isteğine 
vezirlerin direnmesi sonunda Selim giz
li isyanını açığa çıkarmak zorunda kaldı. 
Kefe'de bir donanma kuruldu. 
Askerlerini gemilere bindirerek hareket 
etti ve Tuna ağzındaki Varna Limanı
'na çıktı. Yirmi altı yıldan beri babasının 
huzuruna çıkmamış olduğundan ve di
nin çocukların babalarına zorunlu ziya
rette bulunmalarını şart koşmasından ya
rarlanarak, o sıralarda Edirne'de bulu
nan babasına görkemli bir ziyaret yapa
cağını bildirdi. Oysa arkasından gelen
ler askerleriydi. 
Başkent büyük bir dehşete kapılmıştı. 
Durumun bu en vahim olduğu anda top
lantıya çağırılan vezirler, Sultan Baye
zid'e sert davranmasını öğütledi. Padi
şaha Fatih'in yasasını anımsattılar. 
Avrupa topraklarının başkente yakın 
olmasından dolayı oraya yerleşecek bir 
şehzadenin taht üzerinde hak iddia ede
bileceğini söylediler. 
Gerçek durumu anlayan fakat hala oğ
luna karşı yumuşak davranma taraflısı 
olan Sultan II .  Bayezid, ikna yeteneği 
çok gelişmiş olan Edirne Müftüsü Nu
reddin Sarıgürz'ü, oğlu Selim'e gön
derdi .  
Müftü, onu itaate davet edecek ve ihti
rasını d izginlemesini sağlayacaktı. Şeh
zade Selim babasının bağışlamasına ve 
ricalarına askerlerinin sayısını arttıra
rak ve başkent üzerine daha hızlı yürü
yerek yanıt verdi. Rumeli Beylerbeyi 
Hasan Paşa 'yı yirmi bin yeniçeri ve 
azabı, karşısına çıkarmak zorunda kaldı. 
Gerek Osmanlıların iç savaş tehlikesi 
karşısında çekimser kalmaları, gerekse 
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daha önceden Selim tarafından kandırıl
mış olan yeniçerileri n isteksiz görünme
leri sonunda Hasan Paşa geri çekildi ve 
Edirne surlarının arkasına sığındı. 
Şehzade Selim, Edirne'nin önüne gelip 
ordusuyla karargah kurduğunda kuvvet
ler eşit, halkın sevgisi dengeli, tal ih ise 
ortadaydı. 
Padişah hasta ve oğulları arasında bir ter
cih yapamamaktan dolayı üzgün olma
sına karşılık, Hasan Paşa'nın yanında yer 
alarak son karar üzerinde etkili oldu. lki 
ordunun arasına tahtırevanda getirild i . 
Kendisi için eşit derecede yüce olan her 
iki tarafın kan akıtmasından duyacağı 
üzüntüyü vurguladı. Padişahın gözyaş
ları, baba ile oğlun biraz sonra başlaya
cak olan vuruşmada karşı karşıya gelme 
olasılığı bütün askeri üzüntüye boğdu. 
Her iki taraf da silahlarını bıraktı. 

••Ekmeğimi Yiyen Herkes, 
Selim'in Üzerine Yürüsün" 
Gizliden Selim taraftarı olan Rumeli 
Beylerbeyi Hasan Paşa, Selim'in karar
gahına giderek onunla sözde bir uyuşma 
yaptı. Gerçekte her şey Şehzade Selim'in 
tahta geçmesini sağlayacak biçimde ayar
lanmıştı. 
Bu anlaşmaya göre şehzade ordusunu da
ğıtıyor, babası da buna karşılık olarak Av
rupa eyaletlerinden Vidin ile Serneodi
re sancaklarını oğluna bırakıyordu. 
Bu arada bir isyan havası da, Korkut ta
rafında esmeye başladı. Birtakım hakla
rının yenildiğini ileri süren Korkut, An
talya'dan Samhan üzerine yürümeye 
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başladı. Sultan Bayezid Saruhan'ı Antal
ya'ya bağlamayi kabul etmemişti. 
O sıralarda Semendire yolunda olan 
Şehzade Selim ağabeyinin yürüyüşünü 
duyunca tehdit edici bir biçimde durdu 
ve Anadolu'daki olayların sonucunu 
beklerneye başladı. 
Şehzade Selim'e i lerlemesini buyuran 
Padişah II. Bayezid, imparatorluğun iki 
taraftan tehdit  altına girdiğini fark edin
ce duruma bir çare bulmak üzere İstan
bul'a döndü. 
Babasının uzaklaşmasından yararlanan 
Selim hemen Edirne 'ye girdi, saraya yer
leşti. Mahkumları serbest bıraktı, hazi
neye el koydu, padişaha sadık kalan gö
revlileri uzaklaştırdı ve kilit noktalara en 
koyu taraftarlarını yerleştirdi .  
Bir yandan Selim'in korkunç ihtirasın
dan, öte yandan Korkut'un zayıf rekabe
tinden çekinen Sadrazam Ali Paşa, Di
van 'ın ve pad işahın da gözdesi olan 
Şehzade Ahmed 'in haklarını savunuyor
du. Şehzade Ahmed 'in davasını güden 
bir ordunun hazırlanması ve Ed irne 
üzerine yollanarak Şehzade Selim ' in 
bastırılması konusunda padişahı ikna 
edebildi. 
Ancak Şehzade Selim babasından önce 
davranarak Trakya'ya gird i ve üzerine 
gelen ordunun yolunu kesti. Çorlu ken
tine yakın bir tepenin üzerinde, rahatsız
lığından dolayı ata binerneyen Sultan II. 
Bayezid ' in tahtırevanına yaklaşan Sad-

, razam Ali Paşa, Şehzade Selim'in topla
dığı Kırım ve Kafkas Türklerinden ku
rulu orduyu kendisine gösterdi. 
Padişahın kalbinde uyanacak merha
met duygusunu yok etmek amacıyla, 

"Saygılı bir oğul, babasının elini öpme
ye böyle mi gelir? Böyle orduya sahip 
olan ve sonunda tahtı ele geçirmek için 
baba katili olan pek çok oğul görülmüş
tür" dedi. 
Talihsiz padişah hala duraksıyordu. Ah
med tarafından satın alınmış olan vezir
lerin ve paşaların hep bir ağızdan ısrar
ları, sonunda etkisini gösterdi .  Tahtıre
van içindeki yastık üzerinde dirsekieri
ne dayanarak doğruldu ve hiddetten tit
reyen bir sesle bağırdı: 

• 
"Vezirlerim ve ağalarım! Siz bütün kul-
larıml Siz bütün askerlerim! Ekmeğimi 
yiyen herkes! Şu asinin üzerine yürü-

. .  1 "  sun. 

Selim Canını Kurtardı 
Paşalar ve ağalar tarafından arkadaki 
bütün sıralara kadar tekrar edilen buy
ruktan sonra yirmi bin yeniçeri bu der
me çatma ordu üzerine "Allah! Allah! ... " 
diye bağırarak öyle bir indi ki, Selim'in 
askerleri vuruşmak fırsatı bile bulama
dan kaçmaya başladı. 
Atı seven bu milletin tarihinde, hızlı ko
' şan ve koşarken çıkardığı gürültülerden 
dolayı Karabulut adı ile anılan ata bin
miş olan Selim, hemen savaş alanının dı
şına çıktı. 
Daha sonraları kızının kocası olacak ve 
sadrazam yapacağı yakın arkadaşı Ferhad 
birkaç atlının Selim'e yetişrnek üzere ol
duğunu görünce aralarına daldı. Onlar
la vuruşup yere yuvarlandı, ama Selim'in 
arayı açmasını sağladı. Gece gündüz 
yol alan Şehzade Selim, kayınbabasından 
yardım istemeye Kırım'a gitti. 
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Savaş Alanında Ölen İlk 
Sadrazam 
Padişahı muzaffer olarak İstanbul'a gö
türen Ali Paşa, Anadolu 'ya geçerek ye
niden toplandı ve Bursa'yı yine tehdit et
meye başlayan Şahkulu'nun mürideriy
le savaşmaya gitti. 
Ali Paşa, Şehzade Ahmed ile Germiyan 
yakınında Altınşehir'de gizlice buluş
mak üzere anlaşmıştı. Bu görüşmenin 
amacı, Şehzade Ahmed'in tahta geçme
si için padişahın tahttan feragata zorlan
ması ve yen içerilerin onayını almak 
üzere birlikte yapılması gereken işlerin 
tespit edilmesiydi. 
Savaş, politika ve saray entrikalarında son 
derece usta olan sadrazam Hadım Ali Pa
şa birkaç gün sonra Şahkulu 'nun yandaş
larıyla savaşırken şehit düştü. Bu büyük 
devlet adamının ölümü hem pad işahı, 
hem de Şehzade Ahmed'i sonsuz üzün
tüye boğdu. 
Kılıç etde, savaş alanlarında vuruşurken 
ölen ilk Sadrazam, Hadım Ali Paşa'dır6 
Türk şairleri tarafından çok sevildiği için 
ölümünden sonra her tarafta zaferlerini 
öven şiiriere rastlanmıştır. İsfahan'dan ça
ğırttığı l ranlı tarihçi İdris, Ali Paşa'nın 
buyruğuyla Türk tarihini yazarken ken
disini göklere çıkarır. 
Böylece imparatorluk, kendisini sarsan 
kıpırdanmaları bastıracak yetenekli bir 
adamı kaybetmiş oluyordu. 

Üç Şehzadenin Girişimleri 
Şahkulu'nun yandaşlarından kaçıp sığın
dıkları İran Şah'ı İsmail, bu sefer elebaş
larını kaynar suya atarak cezalandırdı. Ka
fatasları kurumlarak öç suyu içilecek bir 
kadeh haline getirild i. Cüretini önleye
bilecek tek kişi olan Hadım Ali Paşa'nın 
ölümünü duyan Şehzade Selim, yeniden 
İstanbul üzerine yürüyerek, Ahmed ve 
Korkut'un yerine kendisini veliaht gös
termesi için babasını zorlamaya başladı. 
Öte yandan Şehzade Ahmed Anadolı;
lu yandaşlarıyla Üsküdar'a kadar gelmiş
ti. Yeniden sadrazam seçilen Ahmed Pa
şa, yeniçerileri Şehzade Ahmed 'in tara
fına geçirmek iç in boşuna çaba gösteri
yordu. Selim'in altını ve ayartmalarıyla 
etkilenen yeniçeriler, onun İstanbul'a 
yaklaştığını duyunca sadrazamın, Mus
tafa Paşa'nın, Hasan Paşa'nın ve kazas
kerin sarayiarına hücum ederek yakıp 
yıkmaya başladılar. 
Padişah tarafından asilere teslim edilen 
sadrazarnın yerine, bir zamanlar pa pa ile 
Cem Sultan'ın yaşamı üzerine pazarlık 
yapan Mustafa Paşa getirildi. 
Yeni Sadrazam yeniçerileri bastırmak için 
Şehzade Ahmed 'i Anadolu'daki sanca
ğına sürdü. Umutlarının kaybolması de
mek olan bu sürgünden dolayı kendini 
hakarete uğramış kabul eden Şehzade 
Ahmed Anadolu 'ya döndü. Ancak Kon
ya'ya zor kullanarak yerleşti. 

6 Bu kitabın 8 .  bölümünde anlatıldığı gibi IL Murad'ın sadrazamı Bayezid Paşa'nın, taht üzerinde hak iddia eden 
Mustafa Bey'in ya nd aşı Cüneyd Bey tarafından öldürtülmesi dikkate alınmayacak olursa, Ali Paşa savaş alanında ölen 
ilk sadrazam sayılabilir. Tarihçi i smail Hami Danişmend'in izah/1 Osman/1 Tarihi Kronolojisi'nde de Sadrazam Bayezid 
Paşa hakkında bilgi verilirken ölüm biçimi hakkında dört söylentiye değinilmekte (adı geçen yapıt, cilt 1 )  ve " Şehza
de Mustafa üzerine sevk edilip Sazlıdere muharebesinde maktul düşmüştür. ( . . .  ) Harpte şehit olan ilk sadrazam işte 
budur" denilmektedir (Adı geçen yapıt, cilt 1 , sayfa 427). 
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Babasının bu eyaler merkezini geri ver
mesi için yolladığı elçinin kulaklarını ve 
bumunu kestirdi. 
Konya'yı savunan Sadık Bey'in kellesi 
küçümseyici bir hareketle Sultan Baye
zid'e gönderildi . 
Bu kanlı hakaretler Ahmed'in İstan
bul 'daki saygınlığını tamamen yok etti. 
Şehzade Korkut babasının iki kardeşi ile 
artık aniaşamayacağını tahmin ederek, 
yanında yalnız iki güvenilir adamıyla kı
yafetini değiştirerek lstanbul'a geldi. 
Büyük bir cesaret örneği göstererek 
kendisini hiç sevmeyen yeniçerilerin kış
lasına gitti. 
ikna yeteneğine, konuşmasına ve cesa
retine güvenerek yeniçerileri Selim'den 
ayırabileceğine ve kendi yanına çekebi
leceğine inanıyordu. Kendilerine göste
rilen bu güvenden memnun kalan yeni
çeriler, yine de Selim'e olan bağlı l ıkla
rından vazgeçmedi. 
Otuz yıldan beri ilk kez babasının elini 
öpmeye giden Korkut, cesaretinin kar
şılığı olarak yalnızca iyi bir konuksevere 
l ik görmüştü. 
Şehzade Ahmed Doğu Türklerinden 
yardım ararken, Şehzade Selim impara
torluğu eline geçirmek için üçüncü kez 
ilerliyordu. Altı bin Kırım atlısının başın
da buz tutan Tuna'yı aşmıştı. Başkent
teki yeniçeriler Selim'in yaklaştığını 
duyunca yeniden kaynaşmaya başladı. 
Bu gürültücü askerler Selim'in er ya da 
geç kendilerine egemen olacağını anla
mışlardı. Padişahın tahta en fazla layık 
oğlu olduğu için değil, en yırtıcı oğlu ol
duğu için bütün güçleriyle onu destek
liyorlardı. 

Selim Veliaht İlan Ediliyor 
Yeniçeriler, Sultan Bayezid'e giderek, 
Selim'in başlarına komutan olarak veril
mesini ve Şehzade Ahmed'in üzerine se
fer açılmasını istediler. 
Sultan Bayezid üç ayaklanma arasında· 
tercih yapmak zorunda kalmıştı: Se
lim' in, Ahmed'in ve yeniçerilerin ayak
lanmaları. En tehdit edici olana teslim ol
du. Yeniçeri ağası başkente birkaç saat 
uzaklıkta olan Selim'in karargahına koş
tu. Selim zafer kazanmış gibi askerleri-
nin arasına döndü. 

• 

Vezirler, paşalar, ordu, halk sarayın rıh
tımına çıkan Şehzade Selim' i  karşıladı. 
Şehzade Korkut bile rakibinin kazandı
ğı bu zafere kalbi kırık olarak katıldı. 
Sultan II. Bayezid, sarayından kendisi
ni tahttan indiren seslerin uğultusunu işi
tiyordu. E l inden kaçmak üzere olan ik
tidarı altınla satın almak istedi. 
Otuz yıllık hükümdarlığı boyunca bir im
paratorluğu satın alabilecek bir servet bi
riktirmişti. Haznedar'ını Şehzade Selim'e 
göndererek eğer sahip olduğu sancakla
ra çekilirse hemen üç yüz bin duka al
tını vereceğini ve yılda iki yüz bin du
ka altını maaş bağiayacağını bildirmesi
ni istedi. 
Selim bütün önerileri geri çevirdi. O tah
tı istiyordu. Bunun üzerine Sultan Baye
zid, Selim'i, ölümünü beklemek koşu
luyla veliaht i lan etti. Ayrıca Selim, ba
basının servetine dokunamayacak ve 
öteki kardeşler aynı kandan geldikleri 
için birbirini affedeceklerdi. 
Halkın zihninde saygınlığını yitirmek is
temeyen Selim bütün koşulları kabul et
miş göründü. 
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Bundan sonrası zaferinden yararlanmak 
isteyen yandaşların ın  çabasına kalı
yordu.  

Ve Veliaht Tahta Oturdu 
Altı gün sonra şafak sökerken, Şehzade 
Selim'e sadık olan vezirler, yeniçeriler, 
sİpahiler ve şehzadenin yandaşlarınca 
kışkırtılmış bir kalabalık direnme görme
den sarayı işgal etti. Saygılı davranıp söz 
söylemeden ne demek istediklerini an
latmaya çalıştılar. 
Sultan Bayezid babalık, unvan ve yaş 
haklarını ileri sürerek onlara engel olmak 
istedi. Tahtına oturdu, kapıları açtırarak, 
sert fakat yazgısına boyun eğmiş bir ses
le kendisinden daha ne istediklerin i  
sordu. Küstahlıklarını merhamet örtüsü 
altında gizlerneyi başaramayan birkaç ki
şi kendisine yanıt verdi: 
"Padişahımız artık yaşlan dı. İmparatorlu
ğun yükünü kaldıramaz. Imparatorluk pa
dişahla birlikte mezara sürükleniyor." 
Salona yayılmış askerler daha sert bir ses
le, "Evet, onun yerine Sultan Selim'i is
tiyoruz !"  diye bağırdılar. 
Sarayın avlularında yer alan on iki bin ye
niçeri ve sİpahinin Selim 'in adını tekrar 
tekrar anmaları sarayın kubbelerinde 
yankılandı. Muhafızları, çocukları ve 
vezirleri tarafından terk edilmiş olan Sul
tan Bayezid tevekkülle yanıt verdi: 
"O halde imparatorluğu oğlum Selim'e 
bırakıyorum. Tanrı hükümdarlığını kut
sal kılsın ! "  
Selim adıyla birlikte "Allahüekber" ni
daları önce taht odasında, sonra sarayın 
avlularında ve nihayet yed i  tepenin üs-
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tü nde yükseld i. Hiç kimse bir zorbanın 
talihine ve ordunun iradesine karşı gel
mek cesaretini gösteremezdi. Yeniçeri
ler bir kez taht devirmek ve yenisini kur
mak becerisini göstermişlerdi .  
Askerlerin isteklerine göre taht tuttuk
ları ya da devirdikleri bir örgüt dünyada 
görülmemiştir. Ordu milletin tek yasa
sı, asker hükümdarıo ve milletin özgür
lüğü üzerinde kesin söz sahibi oluyordu. 
Bu örgüt durduğu sürece Osmanlılar her 
zaman bir efendiye sahip olmuşlar, an
cak asla bir imparator tarafından yönt
tilmemişlerdir. 

Bayezid Sürgüne 
Gönderildi 
Hırsının doruğuna çıkmış olan Selim bü
tün cüretini eline almış, en seçme asker
leri ve subaylarıyla sarayın iki avlusunu 
ayıran kemerin altına gelmişti. 
Saraya girecek ya da padişahın huzuru
na çıkacak olan paşalar ve elçiler bu ke
merin altında beklerdi. Yine aynı keme
rin altında açılan bir merdivenden cel
lat görevini ifa etmeye inerdi. Onun için 
orada bekleyen vezirler huzura ya da ö
lüme çağrılacakları kaygısıyla titrerlerdi .  
Selim, yandaşlarının tahttan indirdiği ba
basının kendisini davet etmesini bekli
yordu. Vezirler gelerek önünde yerlere 
kapandı, sonra eşlik ederek hala tahtta 
oturmakta olan babasının yanına gö
türdüler. 
Sultan Selim tahtı kopardığı eli öptü. 
Padişahlık alametlerini devreden Baye
zid, sanki sırtından bir yük atıyormuş
çasına mutlu gözüküyordu. Haremi,  
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hizmetkarları ve hazinesiyle eski sara
ya çekilmek istediğini belirtti. Orada
ki varlığı yeni yönetimi rahatsız etme
yecek, hasta ve yaşlı vücudu da alıştı
ğı huzura kavuşacaktı. 
Halk ve yeniçeriler tahttan inen hü
kümdarın bu isteğini gerçekleştirmesi
ne izin vermed iler. B ir başkentte iki 
taht birden olamazdı. Selim'in hüküm
darlığını kutlayan askerlerin uğu ltusu 
Bayezid döneminin zayıflıklarını anla
tıyordu. Bağırışlar, sevinç gösterileri 
hep kend isine hakaret gibi geld iği için 
oğlundan daha uzak bir yere gönderil
mesin i  istedi .  Güçlerini  kaybeden pa
şaların, vezirlerin, padişah eşlerinin sa
kin ve hüzünlü bir yalnızlıkla çekild ik
leri küçük Rum kenti Dimetoka'yı 
seçtiğini bildirdi .  
Zaten babasının yakınlığından sıkıl
maya başlamış olan Sultan Selim, bu 
öneriyi büyük bir sevinçle karşıladı .  
II . Bayezid eski saraya taşındığından yir
mi gün sonra görkemli bir törenle baş
kentten ayrıldı. 
Sultan Selim, tahtırevanın yanında atıy
la babasına eşlik ediyor ve Bayezid' in 
devlet işleriyle ilgili öğütlerini dinli
yordu .  lstanbul'a yarım gün uzaklıkta 
olan yerde iki hükümdar birbirine sarı
larak ayrı ldı. B iri lstanbul'a tahta otur
maya dönüyor, öteki sürgüne gid iyordu. 

Hekim Yerine Zehir 
Bu arada V. Charles ya da Napolyon gi
bi, kendi isteği sonucu ya da zorunlu öz
verilerden sonra yerine geçeni hemen 
kabul etmemiş olan II. Bayezid yeniden 

iktidara kavuşma umuduyla yürüyüşü
nü yavaşlattı. Hastalığı bahane edilerek 
başlatılan bu yavaşlama, Sultan Selim'e 
çok kaygı verici bir eylem gibi gözük
müş, o da babasına bir Rum hekim 
göndermek bahanesiyle bir zehirci gön
derdi. 
Bayezid ' in  maiyetinde bulunan ve Oi
metoka'ya gid işte kendisine refakat 
eden bir İtalyan soylusu bu cinayeti anı
larında anlatır. Babasına karşı üç kez el 
kaldırmaya cesaret eden bir oğlun ihti
rası, böyle bir olayı doğrulayabilir .•An
cak ortada bir kanıt yoktur. Uzun za
mandan beri hasta, oğlunun nankörlü
ğünden dolayı kalbi kırık, ani hükümet 
darbesinden dolayı şaşkın olan Bayezid, 
gut hastalığından harap olmuş vücuduy
la Dimetoka yolunda kendil iğinden 
ölebilird i .  
Yok olması gerektiği zaman ölmesi, oğ
lunun üzerine kuşkuları çekmektedir. 
Ancak bir kuşku üzerine hiç kimseye ba
ba katili damgası da vurulamaz. 
II. Bayezid döneminde Osmanlılar raba
ta alışmışlardı. Hanedanın şehzadeleri 
arasında tahtı ele geçirmek için ortaya çı
kan kargaşalıklar hep karakterlerinin 
sonucuydu. Sultan Selim dönemini an
latmaya başlamadan önce Il. Bayezid ile 
imparatorluk tahtını çekişmiş olan kar
deşinin serüvenlerini ve felaketlerini an
latacağız. 
Il. Bayezid'in kardeşi ve rakibi olan Cem 
Sultan'ın tarihi Osmanlıların tarihiyle ay
rılmaz bir bütündür. Ancak bu sultanın, 
Yenişehir'de yenilmesinden sonra uğra
dığı felaketierin yeri Osmanlı toprakla
rında değil, Fransa ya da ltalya'dadır. Os-
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manlı İmparatorluğu'ndaki olayların ve 
Cem Sultan'ın Avrupa'daki serüvenle
rinin beraberce anlatılması iki kardeşin 
tarih ini karışık ve karanlık yapacaktır. 
Bu yüzden, dramın aydınlığa kavuşma
sı amacıyla, iki kardeşten birinin hüküm-

darlığını anlattık, şimdi de ötekinin ya
şamını anlatacağız. Zeka için olduğu gi
bi, duygular için de, hedeflerin ayrılma
sı düzeni sağlar. Düzenden ise açıklık or
taya çıkar, bu da zekayı aydınlatır. Açık
lık ise hafızanın kızışmasını sağlayan il
giyi doğurur. 

Cem Sultan 
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14. BOLUM 

Bedevi Kılığında Osmanlı 
Sultanı 
lmparatorluk bir süre iki hükümdara bir
den sahip oldu. Padişah II.  Bayezid' in 
Yenişehir'de kardeşi ve rakibi Anadolu 
Sultanı Cem 'e karşı kazandığı zafer 
üzerine Cem, annesi, karısı ve çocukla
rıyla Mısır sulranına sığınmıştı. 
Yine anıınsanacağı gibi Mem!Ok hü
kümdarı tarafından karştianan Cem Sul
tan'a büyük saygı gösterildi . Cem belki 
cesaretinin kırılmasından, belki merha
metinden, belki de siyasal nedenlerden 
ailesin i  Kahire'de bıraktı ve tek başına 
çöllere dalarak hem Araplar hem de 
Türkler için kutsal olan Kudüs, Mekke 
ve Medine kentlerine ziyaretler yapma
ya gitti. Peygamber' in türbesini ziyaret 
eden imparatorluk hanedanının tek üye
leri Cem Sultan i le kendisine eşlik 
eden Fatih ' in kızı olan bir sultandır. 
Fatih'in oğlu Cem Sultan, bedevi kılığın
da bir deve üzerinde çöllerde hac öde
vini yerine getirirken, iK.i yıl süreyle dost 
ve düşmanl�rının gözünden uzak kaldı. 

Karamanlı bir Türkmen beyinin kızı olan 
eşi ile annesi 4 Şubat 1482 günü düşman
larının tuzağından korunmak için bede
vi kılığına bürünmüş olan Cem Sultan'ın 
dönüşüne tanık oldular. Dinsel ve dü
şünsel bakımdan yenilgiyi kabul etmiş 
gibi görünüyordu. Dünyadan elini ete
ğini çekerek Mısır'da yaşamaya boyun 
eğmiş gibiydi. Yabancı topraklarda özel 
bir yaşayışı karşılayacak kadar zengin ol
ması, Memh1klerin kendisine gösterdik
leri saygı, annesi ve eşine karşı duydu
ğu şefkat, güçlü dönemlerinde ve yenil
gilerinde kendisini terk etmemiş olan ço
cukluk arkadaşlarının bağl ılığı ,  ş i ire 
duyduğu ilgi ve yeteneği, lmparatorluk 
tacını unutturuyordu. 
Yirmi dört yaşını henüz doldurmuş olma
sına karşılık Cem Sultan, Osmanlı ülke
sinde, İran ve Arabistan'da bir kahraman 
ve bir şair ününe sahipti. Fatih'in kanın
dan gelmesi, yakışıklılığı, hacı olması, za
ferleri ve yenilgileri, felaketli yaşamına 
bir başka yücelik katıyordu. Kendi ken
dini hareketsizliğe adıyordu.  Ne var ki 
dostları, Karaman 'daki yandaşları ve 
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ağabeyinin düşmanları mücadele sahne
sinden çekilmesine razı olmuyorlardı. 
Çünkü yazgıları onunkine bağlıydı. Bu 
yüzden Cem'in yaşamı pahasına oyunu 
sürdürdüler. Böylece kendilerini kurtar
mak için onu feda ettiler. 
Karamanoğlu İbrahim Bey'in sürgünde
ki oğlu olan Kasım Bey eski toprakları
nı kurtarmak umuduyla, taht için dövü
şen iki rakipten halkı tarafından en faz
la sevi lenini, yani Cem Sultan ' ı  ağabe
yi Bayezid'e karşı tutmuştu. Yenişehir 
yenilgisinden sonra yandaşları ile Toros
ların erişilmez tepelerinde silahlı olarak 
dalaşmayı sürdürüyorlardı. Oradan vadi
leri, ovaları, kentleri ayaklandırmaya 
çalışıyor; her fırsatta Cem Sultan'a giz
li haberciler gönderiyordu.  Anadolu 'ya 
dönmesin i  ve varlığı ile Karamanlılarda 
isyan ateşini tutuşturmasını istiyordu. Ka
ramanoğlu Kasım Bey gibi önemli bir ki
şi olan Ankara valisi ve Fatih 'in eski Ka
pıkulu Ağası Mahmud Bey, Il. Bayezid 'e 
karşı duyduğu nefretten dolayı Cem Sul
tan 'ı destekliyor, Anadolu 'ya ayak bas
tığı takdirde Ankara ile ordunun bir 
bölümünü buyruğuna vereceğini söylü
yordu. 

İki Karde§ Anla§amadı 
Sürekli kışkırtmalar ve Anadolu'nun 
en önemli kişilerinin verdiği güvenceler, 
Suriye MemlGklerinin girişimini destek
leyeceği olasılığı, sonunda Cem Sultan'ı 
bir kez daha talihini denemeye sürükle
di. Ailesini, müttefiki ve dostu Mısır sul
tanının korumasına bırakarak Karaman
lı yandaşları ile Kahire'yi 6 Mayıs 1 482 
tarihinde terk etti ve Halep'e geçti. 
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Kasım ve Mahmud beylerden başka 
Bayezid 'den memnun olmayan yüzler
ce emir, bey ve paşa kendisini karşılamak 
için Halep'e koşmuşlardı. Güney Ana
dolu 'nun İç Anadolu 'ya açılan kapısı olan 
Demirkapı'dan silah sağlayıp hep bera
ber geçtiler ve yolları üzerinde karşılaş
tıkları aşiretleri, kentleri Cem Sultan adı
na ayaklandırdılar. 
Cem'in halk tarafından sevilmesi, Kasım 
Bey'in Karamanoğlu olması ve Mahmud 
Bey'in askeri ünü birkaç hafta içinde 
tahtın taliplisine, Il. Bayezid ' in orduhi
rından daha kalabalık bir ordu sağladı. 
Bütün Anadolu'nun padişahın elinden 
çıkmasına ramak kalmıştı. Karaman 
Beylerbeyi Ahmed Paşa elinde kalan 
birl iklerle iki kez Konya Ovası 'nda 
Mahmud Bey'e yen ilmiş ve Konya'ya 
çekilmişti. O sıralar Sadrazam olan Ali 
Paşa da başkaldıran aşiretlerin arasında 
geri çekilmek zorunda kalmıştı. Konya 
surları önüne gelen Cem Sultan, Mah
mud ve Kasım beyler kenti kuşatmaya 
başladı. Ali Paşa 'nın çabası sonucu düş
mesi geciken kent, bir rastlantı sonun
da kurtuldu. 
Cem Sultan 'ın tarafına geçen Mahmud 
Bey ihtiyatsız bir hareket yaparak vak
tiyle karısı ile çocuklarını Ankara'da bı
rakmıştı. Ordusundan bir birlikle ailesi
ni Bayezid ' in öcünden kurtarmak için 
Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda padi
şahın önemli bir birliğiyle karşılaştı. Ya
pılan savaşta şehit düştü.  Sultan Baye
zid'e gönderilen kellesi, padişahın kay
bolan umutlarını canlandırdı. İstanbul, 
Bursa ve Amasya ordularının başında An
kara'ya doğru yürüyüşe geçti. 
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E n  iyi komutanlarından biri olan Mah
mud Bey'in ölümünden dolayı zayıfla
mış, fakat cesaretini kaybetmemiş olan 
Cem Sultan, Kasım Bey ile birlikte çar
pışa çarpışa dağlara Çekilmişti. Doğanın . 

yardımıyla üstünlüğü eline geçiren Cem 
Sultan, kardeşinin sayıca artan ordusuy
la baş edebilecek durumdaydı. 
Sultan Bayezid kardeşi ile bu dar ge
çitlerde savaşa girmeden önce yeniçe
ri ağasını E reğli'ye göndererek Cem 
Sultan ile anlaşmak istedi. Cem Sultan, 
görüşmeye razı oldu. İmrahor Sinan 
Bey ile Defterdar Mehmed Bey ellerin
de serbest dolaşma izniyle Ereğli 'ye 
inerek iki kardeşin aras ını bulmaya 
çalıştı Cem Sultan ' ın e lçileri Anado
lu'da pek çok eyaletin kendilerine ve
rilmesini istedi. 
Bayezid bu koşullarda · ımparatorluğun 
parçalanacağını görüyordu. Sinan Bey' e, 
"Kardeşime söyleyin, imparatorluk iki 
kocaya birden sahip aramayacak bir ni
şanlıdır. Onu ölünceye kadar savunma
ya hazırım. Onu benle çekişecek olan atı
nın ayaklarını ve kaftanının yenlerini suç
suz Osmanlı kanıylil ıslatmasın. Ku
düs'e gitsin, s ınıriarım dışına çıksın, 
ona her yıl iki y'üz bin duka altını gön
dereceğim" dedi. 
Bu öneriler, Cem Sultan tarafından şid
detle reddedildi. "Bir şehzadeye gerek
li olan şey altın değil, imparatorluknır" 
diye bağırdı. I l .  Bayezid ' in Avrupalı ve 
Asyalı atlılarıyla güçlenmiş olan Ah
med Paşa, Güney Anadolu geçitlerini aş
maya başladı. Kasım Bey ile Cem'in elin
de erişilmesi güç birkaç kale ve Antal
ya körfezi ile Fethiye arasındaki sahil kal-

rnıştı. Kasım Bey, kendisi için Torosla
rda sığınacak bir yer bulabileceğini söy
leyerek Cem Sultan'ı Rodos'a geçip, Hı
ristiyan prenslerden yardım istemeye ik
na etti. 

Süleyman Paşa, Cem'in 
Mektuplarıyla Yakalandı 
Karaman Bey'in verdiği öğütler, samimi 
duygulara dayanıyordu.  Ancak Cem 
Sultan daha önce bağlılıklarını denedi
ği MemlOklerin ve İ ran Türkietin in 
çağrılarından vazgeçerek Rodos Şöval
yelerinin sonu meçhul çağrıianna uydu
ğu andan itibaren davasını kaybetmeye 
başladı. 
Babası Fatih Sultan Mehmed dönemin
de Karaman'ı yöneten Cem Sultan, Ro
dos Şövalyeleri ile barış görüşmeleri 
yapmıştı. Kudüs Saint Jean Tarikatı'nın 
elçileri ile Cem Sultan'ın elçileri, şehza
denin başkanlığında Güney Anadolu 
sahillerinde bir araya gelmişlerdi. 
Padişahın oğlu en tanınmış şövalyeler ta
rafından saygı görürdü. Cem de Avru
palı savaşçıların oluşturduğu bu tarika
tın değerini takdir ediyordu .  Kahra
maniıkiarına hayran olduğu şövalyeler
den bir ihanet beklemezdi. Ancak dene
yim sonunda Cem Sultan, politikanın ve 
barbarlığın, kahramanlığı, dini ve erde
mi bile bozacağını öğrenecekti. 
Ordusunun yenilgisinden sonra Antalya 
sahilİerinde bir mağarada barınan Cem 
Sultan, kendisini bu tal ihsiz anında bi
le yalnız bırakmayan son sadık adamla
rından Süleyman Paşa'yı Rodos'a gön
dererek Büyük Üstat'tan Fatih' in oğlu-
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nu, yenik fakat yasal Osmanlı padişahı
nı adaya kabul edip etmeyeceğini ve bü
tün dinlerce ünlü ve gönüllü konuklara 
uygulanan yaşam ve özgürlük güvence
sini verip vermeyeceğini sordurdu.  Ro
dos'a gitmek için sahile İnıneye çalışan 
Süleyman Paşa, Bayezid' in atlı ları tara
fından yakalandı. 
Ahmed Paşa'nın ele geçirdiği mektup
lar Cem Sultan'ın henüz dağlarda saklan
dığını ve denizyoluyla Osmanlı padişa
hının düşmaniarına kaçacağını ortaya çı
kardı. Sadrazam hemen bütün atlılarını 
kıyıya göndererek kaçak sultan ın gözlen
mesini istedi. 

Cem Sultan' ı Konuk Etmek 
Rodos 'un Çıkarınaydı 
Cem Sultan, Süleyman Paşa'nın geri 
dönmediğini görünce, başına bir felaket 
geldiğini sezinledi. Kıyafet değiştirmiş 
iki yeni elçiyi Rodos'a yollayarak şöval
yelerin kendisini özgür olarak kabul et
mek isteyip istemediklerini ve bild ire
ceği bir noktaya tarikatın bir kadırga yol
layıp yollamayacağını sordu. 
Rodos Şövalyeleri Cem'in elçilerine is
tenen bütün kurtuluş, güvenlik, özgür
lük ve soyluluk güvencelerini vermek
ten kaçınmadı. Amansız düşmanları Fa
tih Sultan Mehmed 'in oğlunu kabul 
etme düşüncesi onlara sonsuz bir gurur 
veriyordu.  Korumaları altına alınacak 
bir padişah kibirlerini okşuyordu .  Yar
dımlarıyla şimdilik yenilmiş olan tahtın 
rakibine kurtuluş sağlamak, sonra da Hı
ristiyanların eliyle onu tahta geçirip ta
rikatın çıkarına uygun kararlar ald ırma 
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umudu, politikalarına çok uygun düşü
yordu. 
Bir zamanlar Rodos 'u Türk istilasından 
korumuş olan Büyük Üstat Pierre d'Au
busson tarafından toplantıya çağırılan ta
rikatın büyük konseyi oybirliğiyle Cem 
Sultan 'ı adaya çağırmaya karar verdi. 
Cem'in serbestçe adaya girmesine izin 
veren vize imzalanarak elçilere teslim 
edildi. 
Gün doğarken Amirat Castille Zuniga yö
netiminde bir Rodos donanınası denize 
açılarak Anadolu kıyılarını tarama

.
ya 

başladı. Bütill'ı Rodos halkı kulderin ve 
tepeterin üzerine çıkarak Hıristiyanların 
ve Osmanlıların değişen yazgılarının 
sonucuna tanık olmaya çalıştı. 

Lanet Yağdıran Bir Mektup 
Bu sırada hayatlarının söz konusu oldu
ğu uzun bir bekleyişten sıkılan Cem Sul
tan ve otuz arkadaşı gece hastınnca ma
ğaradan çıkmışlar, kıyıya inerek ufuktan 
beklenen kadıegaların yelkenlerini göz
lüyorlardı. Bulundukları burun Zuni
ga'nın donanmasını henüz gözlerinden 
saklıyordu. 
Kendilerini yakalamaya gelen atlıların nal 
seslerini duyunca, Kasım Bey'in kayalık
ların arasına sakladığı bir yelkenliye bi
nerek hemen denize açıldılar. Cem Sul
tan yelkenler açılmadan önce, oturup di
zi üzerinde kardeşi Bayezid'e korkunç 
bir veda mektubu yazdı. 
Sonra bu mektubu bir okun ucuna 
i l işti rerek sah i lde bekleşen at l ı lara 
doğru attı. Atlılar mektubu hemen aç
tı ve okudu:  
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"Sultan Cem'den kardeşi insafsız Sultan 
Bayezid'e, Tanrı ve peygamberimiz, be
ni Hıristiyanlara sığın ınaya zorladığın 
şartları nasıl yarattığına tanıktır. lmpara
torluk üzerinde sahip olduğun haklardan 
beni yoksun ettikten sonra, her yanda bir 
de beni izliyor ve şefkatli hanedanımızın 
amansız düşmanı Rodos Şövalyelerine sı
ğınma ya zorlamak üzere bir an bile dur
muyorsun. 
Eğer babamız padişahımız senin onur
lu Osmanlı adını bu derece alçaltacağı
nı önceden tahmin etseydi, seni elleriy
le boğardı. Ancak, zulmünün öcünü al
mak için tanrısal adaletin doğuşu baba
mızın yokluğunu duyurmayacaktır. Tan
rı'dan tek dileğim senin cezalandırıldı
ğını görüneeye kadar yaşamaktır." 

, Bu mektubu gören Bayezid, Cem'in kar
deşi olduğunu anımsadı. Gözyaşlarını 
tutmadı ve "Niçin bana geleceğine Hı
ristiyanlara sığındın?" dedi. 

Rodos'ta Cem Sultan'a 
,�aygıda Kusur Edilmedi 
Cem Sultan bu dehşet verici veda mek
tubunu Osmanlı toprağına attığı sırada 
burnu dönmüş olan Zuniga'nın donan
masının yelkenlerini gördü. Kendisini ya
kalamak için Bayezid' in gönderdiği bir 
donanma olmasından da kuşkulandı. · 

Amirat tarafından gönderilen hızlı bir 
tekne Cem'in yelkenlisine yetişti. Do
nanmanın Rodos Şövalyelerine ait oldu
ğunu söyleyerek kendisini almaya gel
diklerini belirtti ve şövalyelerin kendi
sine her çeşit güvence veren belgeleri
ni gösterdi. 

Böylece Amirat gemisine geçen Cem 
Sultan ve arkadaşları bir hükümdara 
gösterilebilecek saygıyla karştiand ı. De
ğerli yükünü taşıyan donanma öğle vak
ti Rodos'a erişti. 
Mesih Paşa'nın üç yüz kadıegalık donan
masını toplayıp harabe durumundaki Ro
dos'u kuşatmaktan vazgeçip geri dönme
sinden beri, ada halkı kendini bu dere
ce gururlu ve sevinçli görmemişti. Büyük 
Üstat d'Aubusson, bütün komutanlar ve 
çeşitli milletleri temsil eden şövalyeler
le birlikte nh tırnın en son basamağına ka
dar inmiş, Rodos'un ve Hıristiyanlığın 
konuğunu karşılamaya hazırlanıyordu. 
Bütün ada halkı da arkasında bekliyor
du. Kentin en geniş ve en görkemli sa
rayı olan Fransa Sarayı, Doğulu bir sul
tanın zevkine ve ihtiyacına göre hazırlan
mıştı. Cem Sultan, Fransız şövalyeleri 
yerlerinden etmemek için önce saraya 
yerleşmek istemedi. Büyük Üstat'a dö
nerek, "Benim gibi bir sürgünü n, adanın 
sahiplerini yerinden etmesi doğru olmaz" 
dedi .  
Büyük Üstat bu sözlere sahte bir saygıy
la şöyle yanıt verdi: "Sizin gibi sürgün
ler dünyanın her yanında birinci sırada 
yer alırlar. Burada bulunduğunuz gibi, bir 
gün İstanbul'da olacağınızdan kuşkum 
yok!"  
Bütün milletlerden şövalyeler Cem Sul
tan 'a uğradığı felaketleri unuttmmak 
için saygı vt: yakınlık gösterınede birbir
leriyle yarış ediyorlardı. B irkaç gün süren 
festivaller, avlar, şölenler Rodosluların 
Cem Sultan'ın atlı oyunlarda gösterdiği 
zarafetini, ustalığını, h itabet ve şiirdeki 
büyüklüğünü tanımalarına neden oldu. 
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Fatih' in şehzadesi, elb iselerinin Do
ğu 'ya özgü görkemi, davranışlarının 
incel iği ve konuşmasının düzgünlü
ğüyle Fransa, İspanya ve İtalya saray
larının en gözde şövalyelerini bile ikin
ci plana attı. 
Cem Sultan, babasının sarayında öğren
diği İtalyancayı bir Venedikli, Yunanca
yı da Atinalı bir aydın gibi konuşurdu. 
Fransa Sarayı'nın terasından Anadolu sa
hillerini ve kendisini arayan kardeşinin 
gemilerini görüyordu. Ancak çevresinde
ki her şey, tahttan yoksun edildiğini, ye
nilgiye uğratıldığını, tutsak bulunduğu
nu amınsatmayacak biçimde düzenlen
mişti. Avrupa'ya geçip Macar ve Sırp or
dusunu kullanarak imparatorluğu başka 
bir yönden vurma yı düşünüyordu .  

Bayezid, Cem Sultan'ı 
Zehirletmek İstedi 
Cem Sultan, Rodos Şövalyelerinin iyi 
n iyetine ve ilgis ine gün geçtikçe daha 
içtenlikle güvenıneye başladı .  Bu yüz
den Büyük Üstat d 'Aubusson ile hem 
kendisine, hem de tarikata yararlı ola
cak bir anlaşma imzaladı .  Malta arşiv
lerinde ele geçirilen ve Cem'in imzası
nı taşıyan anlaşmaya göre Cem Sultan, 
padişah olması halinde Osmanlı liman
larını şövalyelerin gemilerine açacak, 
her yıl fidye almaksızın üç yüz H ıristi
yan tutsağı serbest bırakacak ve tarikat
tan gördüğü konukseverlikle yardımla
rın karşılığı olarak yüz ell i  bin duka al
tını verecekti. 
Arıcak d'Aubusson konuğuyla birlikte bu 
anlaşmanın altına imza koyarken Baye-
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zid 'le başka bir anlaşma üzerinde gizli 
görüşmeler yaptırıyordu. 
Padişah, kardeşinin Rodos'a kaçtığını 
öğrenir öğrenmez, suçları sebebiyle 
devlet tarafından rahatça kullanılan iki 
ahlaksız Rum 'u adaya yollamış tt. Eski 
B izans Sarayı 'n ın  Rumları, yeniden 
önem kazanmak' iç in  e fend iler i n in  
önünde alçalmaktan çekinmiyorlar, Os
manlı saraylarını entrika uzmanı olarak 
dolduruyorlardı. 
Tarikatın tarihçilerine göre, Rodos'a 
gelen iki Rum'un görevi Cem Sulta� 'ı 
zehirlemekti. Oysa olayların gelişimi 
gerçek görevlerinin, d'Aubusson ve Ta
rikat Konseyi ile görüşmeler yapmak, on
ları konokiarına ihanet etmeye zorlamak, 
sonra güya konuğu n yaşamına kastettik
leri bahanesiyle adadan atılmak ve böy
lece İstanbul'a dönerek tarikat ile Sul
tan Bayezid' in elçileri arasında görüşü
len konuları açıklamak olduğunu göster
mektedir. 

Ve Cem Sultan Satıldı 
Daha sonra gelişen olaylar, bu kuşkula
rı fazlasıyla doğrulamaktadır. Çünkü iki 
Rum elçi Rodos'tan çıkarıldıktan hemen 
sonra, Büyük Üstat Guy de Mont, Arna
ud ve Duprat adlarındaki üç elçisini İs
tanbul'a göndererek, Osmanlı Devle
ti'yle sürekli bir barış anlaşması önerisin
de bulundu. 
Pek de gizli olmayan görüşmeler, şöval
yeler ile Bayezid ' in tam yetkiyle görev
lendirdiği Rum dönmesi Mesih Paşa ve 
Vezir Gedik Ahmed Paşa arasında İstan
bul'da başladı. 
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Kılıcının bir darbesiyle bütün düğümle
ri çözmeye alışmış bir asker gibi davra
nan Gedik Ahmed Paşa, ayrıntılara gir
meden Cem Sultan'ın iade edilmesini ve 
yıllık verginin verilmesini istedi. Zaten 
konuklarını sarmış olan ve vicdanları ra
hat olan şövalyeler, bu kadar açık istek 
karşısında boyun eğdikleri takdirde 
onurlarının bütün Hıristiyanlık önünde 
alçalacağını anladılar. Sert meslektaşın
dan daha hilekar ve daha usta olan Me
sih Paşa, görüşmelerin başarısızlıkla ka
panacağını anlayınca Gedik Ahmed Pa
şa'yı dışarı çıkardı ve d 'Aubusson'un iki
yüzlü elçileri ile tek başına görüşmeye 
başladı. 
Gedik Ahmed Paşa, Mesih Paşa 'nın n i
yerini sezdiğinden eğilrnek bilmeyen bir 
Türk'ün  karakteriyle, Hıristiyanlarla 
başka türlü konuşulamayacağın ı  öne 
sürdü.  
Mesih Paşa tarafından yen iden başlatı
lan görüşmeler, Osmanlıların Rodos Şö
valyelerine kabul ettirmek istedikleri al
çaltıcı önerileri gizlenmiş bir biçimde içe
ren bir anlaşmanın imzalanmasıyla son 
buldu. 
Anlaşmaya göre iki devlet arasında sü
rekli bir barış olacak ve her iki ülke ken
dilerine sığınan karşı dinden tutsakları 
iade edeceklerdi. Gizli bir maddeye 
göre padişahın kardeşi Cem Sultan, 
ölünceye kadar tarikata ait bir zindanda 
tutulacaktı. Bu ihanetin ve hizmetin kar
şılığı olarak padişah kardeşinin gardiyan
Ianna her yıl kırk beş bin duka altını öde
yecekti. 
İşte Cem Sultan'a bir Hıristiyan tarika
tının kendisine onur sözü olarak verdi-

ği serbestçe sığınma ve yaşama hakkının 
karşılığı böylesine alçakça çiğneniyordu. 
Bu pazarlık, Büyük Üstat P ierre d 'Au
busson nezdinde Hır ist iyanl ığın ve 
kahramanlığın onurunu ayaklar altına 
alıyordu .  

Cem Sultan' ı Aldatıyorlar 
Gizli anlaşmanın uygulanması için, Av
rupa'dan ve talihsiz Cem'den ustaca 
gizlenmesi son derece iğrençti ve ikiyüz
lülükten başka bir şey değildi. Sultanın, 
şövalyelerin elinde özgür ve onurlu ola
rak yaşadığını Avrupa'ya inandırmak 
gerekiyordu. 
Ayrıca genç şehzadeyi, tahta kavuşma
nın tek koşulu olarak yurdundan uzak
laşması gerektiğine inandırmak ve böy
lece Hıristiyan hükümdarlardan para 
sızdırmak da söz konusuydu.  
Bu politikalarını uygulamak için inceden 
ineeye düşünen konsey ve Rodos Şöval
yeleri tasarladıkları hilelerle herkesin bu 
işten yararlanmasını, fakat kimsenin so
rumlu olmamasını istiyorlardı .  
Tarihin en büyük suçları diktatörler ta
rafından değil, isimsiz örgütler tarafından 
işlenmiştir. Büyük Üstat ve suç ortakla
rı, Cem'in gözünü öylesine boyamışlar
dı k� yaşamı ve davası için Rodos 'tan 
uzaklaşmaması gerekiyordu. 
Cem Sultanı, Güney Batı  Anadolu'nun 
Rodos'a yakınlığı dolayısıyla Bayezid'in 
katillerinin yaşamına daha kolaylıkla 
kastedebileceklerine, İmparatorluğun 
bu kıyılarının Gedik Ahmed Paşa tara
fından dikkatle gözlendiğine, bu yüzden 
oralara bir çıkarma yapmanın olanaksız-

335 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

lığına inandırmışlardı. Islamiyetİn en 
amansız düşmanları olan Macarların ve 
öteki Tuna boyu kavimlerinin kardeşi
nin toprakları için çok daha yaralayıcı ol
duğunu; eskiden d insel i ttifaklar yapan 
İ talya, Fransa, Ispanya ve özellikle Pa
palık'ın yeniden siyasal bir anlaşma 
yapmak için bahane aradıkları ve ancak 
onların sağlayacağı bir ordunun Baye
zid' in  ordusuyla boy ölçüşebileceğini  
söylüyorlardı. Hıristiyan hükümdarların 
sarayiarına girmenin ve Hıristiyanların le
hine ödünler vermenin bütün Avru
pa'nı,n istisnasız desteğini çekeceğini an
latıyorlardı. Ayrıca, Hıristiyanlık tarafın
dan desteklenen bir  su ltanın Istan
bul'da hanedanın devamı ve Avrupa'nın 
barışı için daha güven verici bir durum
da olacağını bildiriyorlardı. 

Cem Sultan Kapana Girene 
Kadar izlendi 
Sürekli aldatmacalam iyice kanan Cem 
Sultan, Büyük Üstat' ı  sıkıştırarak, ken
dis ini  denizyoluyla Venedik'e yolla
masını istiyor bu sayede Almanya üze
rinden Macaristan'a geçerek davası ve 
kılıcı çevresinde Hıristiyan dünyasını 
daha kolaylıkla toplayabileceğini düşü
nüyordu. Bu alçaklara olan güveni o de
rece i lerlemişti ki, yokluğunda karde
şinin vezir!eri ve elçileriyle kendi adı
na görüşme yapmak yetkisini Büyük 
Üstat'a vermişti. 
D'Aubusson, Cem Sultan'ı Avrupa'ya 
göndermek üzere bir kadırga hazırlattı. 
Konuğuna karşı düzenlediği ihanette 
kendi kanından başkasına güvenmedi-
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ğinden yeğeni olan B lanchefort şövalye
sine gezinin gerçek amaçlarını ve Cem 
Sultan'a yardım ediyormıi� gibi görüne
rek uygulanacak hileleri �nlattı. 
Böylece Bayezid'e vaat edilen tutsaklı-

.... 

ğın koşullarını yerine getirmiş olacaktı. 
Harekete çıkılırken yapılan görkemli tö
renler ihaneti saygı örtüsü altında sakla
mayı başardı. 
Cem Sultan yanında kendisine bağlı otuz 
Osmanlı ile Blanchefort'un kadırgasına 
bindi. 
Deniz üzerinde geçen günlerde ve ara sı
ra verilen molalarda görülen davranış
ların gerek Hıristiyan, gerek Osmanlı ta
rihçileri tarafından günü gününe anlatıl
ması, bu gaddar zindancıların karanlık 
emellerini ortaya koymaktadır. Cem 
Sultan kapana girene kadar adım adım 
izlenmiştir. 

N ice Sahillerinde Yazılan 
Şiirler 
Cem Sultan, 1 Eylül 1482 tarihinde ge
miye bindi. Ters esen rüzgarlar, kadır
gasındaki şövalyelerin hileleri sonucu, bir 
ay süreyle Ege Denizi'nde Rodos'tan 
fazla uzaklaşmadan dolaştı. Rodos'a ait 
olan çevredeki küçük bir adaya geldiler. 
Kuşkusuz zaman geçirmek için �ydurul
muş ziyaretten sonra Fatih' in şehzade
sini taşıyan kadırga, Sicilya ratasında ha
reket etti. Messina Limanı'ndan yiyecek 
içecek sağlandı ve tekrar yelken açıldı. 
Tarihçilerin anlattıklarına göre Sicilya 
Adası 'nın kıyısını izleyen kadırganın 
çevresinde sıçrayan yunus balıklarının 
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manzarası Cem Sultan'ın şair ruhunu iyi
ce duygulandırmıştı. 
Etna Yanardağı 'nın adayı, denizi ve 
göğü ayd ınlatan görünüşü bütün bir 
gece uyanık kalmasına neden olmuştu. 
Osmanlı sultanının sağlayacağı kazancı 
yalnız kendilerine saklamak isteyen 
şövalyeler, taşıd ıkları tutsağı limanlar
da yabancı gemilerden büyük bir kıs
kançlıkla sakladılar. Bir gece Cem ve ar-· 
kadaşları birçok lambanın aydınlattığı 
güvertede yemek yerlerken, geminin 
komutanı yolcuları derhal ışıkları sön
dürmeye ve karnaralarma çekilmeye 
zorladı. Bütün korkuları Napoli ya da 
Fransa amirallerinin ellerine düşmekti. 
Ertesi gün Calabria kıyılarında gördük
leri yedi kadırga bir gün önce yaptıkla
rı hareketi açıklamaya yetiyordu. Bun
dan böyle bir daha güvertede ışık yakıl
madı. 
Altı hafta süren gizemli bir yolculuktan 
sonra Blanchefort, tutsağı Nice Limanı'
na çıkardı. Rodoslu dostlarının görünüş
te saygılı koruması altında ve onların Av
rupa' daki şatolarından birinde kendisi
ni tamamen özgür hisseden Cem Sultan, 
Güney Anadolu sahillerine benzettiği 
Nice sahilini zevkle izliyordu. Nice'nin 
şahane manzaralarını konu edinen ve 
yurdunun anı larını, bir başka gök altın
da anan melankolik satırlar yazdı. Bu ara
da Macaristan'a gitmek için sabırsızlan-

dığından Nice'te uzun süren dinlenme
den rahatsız oldu. 
Cem Sultan, verilen söz gereğince ken
d isinin Venedik' e götürülmesini istedi . 1  
Ancak Blanchefort ve öteki şövalyeler 
Fransız toprağı olan Nice'ten, Fransa kra
lının izni olmadan ayrılmalarının olanak
sız olduğunu söylediler. Cem Sultan'ı bir 
elçisini krala göndererek ayrılmak üze
re izin istemesi için teşvik ettiler. 
Bu elçinin birkaç gün iç inde dönebile
ceğini ve ayrılma izninden başka Fran
sa Kralı 'nın desteğini de sağlayabil�ce
ğini bel ittiler. Cem Sultan elçi olarak A
nadolu'daki savaşlarında ve yönetimi sı
rasında bilgisi ve politikacıl ığıyla tanın
mış olan Nasuh Çelebi'yi seçti. 
Nasuh Çelebi'ye refakat eden şövalye
ler, üç gün yol aldıktan sonra Cem'in el
çisini kaçırdı ve Güney Fransa'daki şa
tolarından birine hapsettiler. 
Yolladığı elçisinden hiçbir haber alama
yan Cem Sultan dört ay süreyle kararsız
lık içinde bekledi. Halii Nasuh Çelebi'yi 
Fransa Sarayı 'nda görüşme yapıyor sanı
yordu. 

Savoie Dükü de Yardım 
Edemedi 
Bu arada N ice'te baş gösteren veba 
salgını, şövalyelerin konuklarını deniz 

1 Bulunduğu yer Fransa'ya değil, Sovoie Dukalığı'na aitti. Cem Sultan, Türkçe ve Farsça yazdığı şiirlerinde bu serüven 
ve acılarını şöyle dile 9E(tirdi: 

Acaib şehr imiş bu şehr-i Nitse 
Ki kah ır yanına her kim ne itse 

beyti ile başlayan şi irinde, ilk Avrupa izienimlerin i  anlattı. Yıllar geçtikçe bu izienimler kötümser olmaya başladı. Cem 
Sultan, şiir\erini, biri Türkçe, öteki Farsça iki divanda topladı. Fal-1 Reyhan-1 Cem Sultan adlı bir fal kitabı ve Cemşid ü 

Hurşid adlı bir mesnevisi vardır. 
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kıyısından uzaklaştırmaları için bir ve
sile oldu. Cem Sultan, Savoie toprakla
rı üzerinde Bugey dağlarının arasına sı
kışmış Roussillon kentine götürüldü. Sa
int Jean Şövalyelerinin orada bir şato
su vardı. 
Şatonun kasvetli görünüşünü fark eden 
Cem Sultan bir hapishaneye geldiğini 
sandı. Yalnız kendisine bu sefer, kıyafet 
değiştirmiş iki elçisini Macaristan 'a gön
dermesine ve İsviçre ile Almanya arasın
daki yolun serbest olup olmadığını öğ
renmesine izin verdiler. Kuşkusuz yol
da yakalanmış olan bu iki elçiden de bir 
daha hiç haber alınamadı. 
Birkaç gün sonra zırhlara bürünmüş yüz 
kadar şövalye Roussillon Şatosu'nu sa
rarak Cem'in otuz arkadaşını yanından 
zorla uzaklaştırdılar ve ancak birkaç Os
manlı 'nın kalmasına izin verdiler. Bu 
otuz sürgün Nice'te gemiye bindirilerek 
Rodos'a, sonu belirsiz bir yolculuğa yol
landı. 
Tarihçilere göre, Roussillon'a komşu bü
tün köy ve kentlerden insanlar akın 
akın gelerek Rodos Şövalyelerinin elin
de tutsak ya da konuk olan Osmanlı sul
tanını görmek istiyorlardı. 
Yeni Fransa Kralı VIII. Charles' ı  ziyaret
ten dönen Savoie kontu, Roussillon Şato
su 'na uğradı. Kontun güzelliğine hayran 
olan Cem Sultan kendisine Şam'da yapıl
mış altın işlemeli bir kılıç armağan etti. 
Genç dük, onu şövalyelerin elinden 
kurtarmaya söz verdi. Savoie kontu va-

at ettiği yardımları yaptı. Ancak her 
yanda adamları ve müttefikleri olan Sa
int Jean Tarikatı'nın karşısında Savoie 
kontu zayıf kalıyordu. Bu yakınlıktan ve 
dostluktan rahatsız olan şövalyeler bir
kaç gün sonra Cem'i Rohne Nehri üze
rinden götürerek, hiçbir yere uğramadan 
daha korumalı ve daha sakin bir şatoya 
kapattılar. 
Cem'in orada kaç ay ya da kaç yıl dün
yadan habersiz yaşadığına dair elimizde 
bir bilgi yoktur.Z 

Aşk ve Masal Dolu Bir 
Sürgün Yaşamı 
Büyük Üstat Pierre d 'Aubusson tarafın
dan kardeşinin Savoie kontu ve Fransız 
kralı nezdinde yaptığı çabaları haber alan 
Bayezid, bu sarayiara elçisi Hüseyin 
Bey' i göndererek Cem Sultan'la herhan
gi bir anlaşmaya yanaşmamaları için ge
rekli uyarıları yaptı. 
Rodos Şövalyelerinin kendisine yap
tıkları hizmeti aynı biçimde sürdürme
leri için, yine Hüseyin Bey'i bir süre son
ra Ayasofya hazinesinden alınmış dinsel 
tasvirlerle Rodos'a yolladı. Padişahın 
bu dinsel armağanı ile kırk bin duka al
tını d 'Aubusson'u gerçekten gayrete 
getirmeye yetti. Şövalyeler, Cem'i elle
rinde rutınakla II. Bayezid ' i  sürekli teh
dit etmiş oluyorlardı. Bu politikanın 
gereği olarak kaldığı şatonun çevresin
deki önlemler daha da arttırı ldı. 

2 Cem Sultan 29 Temmuz 1 482'de Rodos'a ayak bastı. 1 Eylül'de oradan yola çıkarıldı. Kırk alt ı  gün sonra Nice'e gel
diğinde altı yıl dört ay sürecek olan Fransa serüveni başladı. 1 8  Ekim 1 487'de Lyon'a, 1 489 Şubat'ında da Toulon'a 
getirildi. 1 4  Mart 1 489'da Roma'ya gitti. Cem Sultan 25 Şubat 1 495'te Napali'de öldü .  Öldüğü sırada otuz beş ya
şını üç ay üç gün geçmişti. Avrupa'daki yaşamı ise on iki yıl, dört ay yirmi dokuz gün sürmüştü. 
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Sonunda Nasuh Çelebi  tarafından 
Cem'in hapsedildiğini öğrenen Fransa 
kralının kurtarma çabaları ile, Puy Şato
su'nun Osmanlılara istedikleri gibi fesat 
ortamının yaratamaması, Fatih'in şehza
desinin Isere V ad isi 'nde Sassenage Şa
tosu 'na gönderilmesine neden olmuştur. 
Fransa ile Savoie toprakları sınırında bu
lunan bu şato, emellerini gerçekleştir
mek için, şövalyelere Savoie toprakları 
içinde bir şatodan daha güvenli görünü
yordu.  Hükümdarlardan biri ellerinde
ki tutsağı kuvvet kullanarak kaçırınaya 
kalkarsa, duruma göre karşı ülkeye sığı
nacaklardı. 
Talihsiz sultanın Sas�enage Şatosu 'nda 
geçen gü nleri esrar ve romantik aşklar
la dolu olan bir masal gibiydi. Gerek Os
manlı, gerekse Hıristiyan yazarlar yaşa
mın gerçekleri yansıttığını reddedilmez 
bir biçimde ortaya koymuşlard ı. 

GizliAşk Meyvesini Verdi 
Başından geçen bir sürü felakete rağmen 
Cem Sultan, umutsuz ihtirasın yarattığı 
bu nalımlı günlerini unutma isteğini is
ter istemez aşkta arayan insanların bu
lunduğu yaştaydı. Henüz yirmi yedi 
yaşına gelmemişti. 
Damarlarında akan babasının ateşli kanı, 
hem düşüneeli ve hem yiğit çehresi, iri ya
pısı, sürgün yaşamı, talihsizlikleri, hüzün
lü duruşu, bunca serüvenden sonra onu 
Doğu'daki bir tahttan Fransa içinde bir 
şatoya sürükleyen yazgının acımasızlığı 
Rodos Şövalyelerinin Cem'in korunma
sıyla görevlendirdikleri Baron Jacgues de 
Sassenage'ın kızı Philipine Helene de 
Sassenage'ın yüreğine dokundu. 

Sürekli dairesine gelen genç kızın güzel
liği, yüzünden okunan yumuşak merha
met Cem'in kalbinde yavaş gelişen fa
kat önlenemeyen bir sevgi duymasına 
neden olmuştu. Cem Sultan, genç kızın 
ilgisini önceleri sürgünlüğüne bir tesel
li sanmış, ancak zamanla bu sevgi bütün 
benliğini kaplamıştı. Cem Sultan'ı göz
leyen muhafızlar da hoşgörülü davranı
yorlardı. Gizli bir evli likle kurulacak bir 
bağdan sonra genç kızın Osmanlı tahtı
na çıkma olasılığı babasının kaygılarını 
gideriyordu .  
İki genç arasında doğan aşk uzun yıllar
dır sürgünde olan şehzadenin yaşamına 
renklendirmişti. O zamandan kalma ta
rihsel belgeler gizli aşkın bir meyve ver
diğini ve doğan erkek çocuğun güzel 
Philippine tarafından büyütüldüğünü ve 
daha sonra bu oğlanın aynı soylu aileden 
bir kızla evlend iğini yazmaktadır. Belki 
şimdi bile Osmanlı kanı meçhul bir Hı
ristiyan ailenin damarlarında akmaktadır. 
Cem 'e re fakat eden Osmanlıların birkaç 
kez kaçmaya kalkışmaları ve bu girişim
lerinin, genç kız Philippine Helene de 
Sassenage tarafından desteklenmesi, 
şatonun yıkıntıları arasında yüzyıllardan 
beri efsane haline gelmiş olayların ania
tılmasına neden olmuştu. 

Kaçarken Yakalandı 
Cem Sultan, aşkın güzelleştirdiği boş za
manlannda lranlı şair Hafız'ın tarzında, ya
rı düşünsel, yarı aşkla ilgili ş iirler yazdı. 
Elinden kaçırdığı iktidara karşılık, ger
çek zevkleri radarak teselli buluyordu. 
Yazdığı gazellerden biri dönemin İtalyan 
tarihçilerinden birinin eline geçmişti. 
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Bu satırların taşıdığı düşünceler, Diocle
tien'in felsefesine ve Salomon ile Anere
on'un şiirlerine benzemekteydi. Bu şiir
lerden bir ikisinin anlamları şöyleydi :  
E line kadehini al Cem! Kadehini al ve 
hayal veren içkiyle doldur. Mademki bir 
gün bizim hakkımızda karar verilecek, 
ona karşı gelmeye ya da gözyaşı dökme
ye ne gerek var? Kimse kendini bekle
yen yazgısına karşı gelemez! 
Kutsal Kabe'ye Hac ziyareti yaptım, 
çölleri aştım, Anadolu'da dolaştım; Pey
gamberimizin türbesinin �nünde secde 
etmek mutluluğu bütün Osmanlı ülke
sine değiştirilemez! 
Allah'a hamd ve şükürler olsun! Şimdi 
genç, yakışıklı ve sağlıklıyım. Ancak 
Frenklerio ülkesinde sürgünüm! Kim ki 
kendisinde sağlık, güç ve gençlik hisse
der, o bütün evrenin sultanıdır! 
Çevremde birbirinden güzel on sekiz sa
rışın çocuk bana billur kadeh içinde şa
rap ikram ediyorlar. 
Sultan Bayezid'e sorun! İşgal ettiği tahtta 
otururken benim şu andaki durumum ka
dar rahat mı? Hayır, imparatorluk hiç kim
seye uzu n  zaman kalmaz! Bayezid dün-

'tya egemen olanların yüceliğinin sonsuz 
. J .  ı rrunu söylüyorsa yalan söylüyordur! " 

. .  :c ıı Sultan bir gün kale burcundan sar
lmtığı iple şatonun hendeğine inip dost
larının sağladığı ata binerek Fransa kra
lına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Za
vallı Phillipine, Ct::m' in kaçma eylemi
ne yardımcı olduğu iddiasıyla zorla ya
nından alındı. 
Rhone lrmağı kıyısında ıssız bir şato, be
şinci kez yer değiştiren şövalyelerin 
tutsağını  kabul etti. Cem i le Phill ipine 
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arasındaki aşk karşılıklı, fakat seyrek 
mektuplarla sürdü. 
Bu mektuplardan birkaç tanesi bugün 
Osmanlı arşivlerinde bulunmaktadır. 

Altı Katlı Özel Kulede Bir 
Sürgün 
Bir kalbe tutsaklığın acısını ununuran ve 
yurt özlemini teselli eden mahzun aşk 
böylece son buldu. B ir kadının merha
metini tutsağından esirgemek gibi bir 
davranışta bulunan d'Aubusson yeğeni� 
ne haber göndererek Cem'i Sassena
ge'dan alarak tarikat'ın daha gizli bir şa
tosuna götürmesini istedi. 
Bu yeni tutsaklık tam üç yıl sürdü. Ta
rikatın kuşkucu Büyük Üstadı merhamet 
duygusunun ya da rüşvetin bir gün 
Cem'e kapıları açacağından korkuyordu.  
Daha güvenli ellere teslim etmek ama
cıyla yeğenini Cem'i kendi doğduğu ve 
ailesinin yaşadığı Limousin 'deki Bo
urgneuf Şatosu'na görürmesi için görev
lendirdi. Malikanenin bulunduğu kaya
lık bir tepeye, şövalyeler altı katlı kare 
biçiminde bir kule inşa ettirerek Cem 
Sultan 'ın hizmetkarlarının ve muhafız
Iarın hep bir arada olmasını sağladılar. 
Sultanın tutsaklık arkadaşlarından biri bu 
kuleyi şöyle anlatıyor: 
"Birinci katta muhafızlarının daireleri, 
ikinci katta Cem Sultan'ın hizmetkarla
rının, üçüncü ve dördüncü katta Cem'in 
özel daireleri, son iki katta ise sultanı göz
lemeki e ve yalnızlığın ı  gidermekle gö
revli şövalyeler bulunuyordu ."  
Artık güzel Phillipine ya da  genç kızın 
mektuplarıyla renktenemeyen böylesi-
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ne bir mahkumiyetİn yarattığı dehşet ve 
umutsuzluk, Cem Sultan'ı buradan kaç
mak için her türlü hileye başvurmaya yö
neltmişti. 
Yakın arkadaşlarından Hüseyin Bey kale 
dışına çıkmayı başarmış, Bourbon Pren
si 'ne giderek efendisinin kurtarılması 
için gerekli bilgileri vermişti. Vezirlerin
den biri olan Celal Bey, Roussillon Şato
su'ndaki olaylar sırasında kaçmış, I talya'ya 
kadar giderek Cem Sultan'ın kurtarılma
sı için çaba sarf etmişti. Ancak bir sonuç 
alamamış ve eli boş ve gönüllü olarak efen
disinin yanına, tutsaklığa dönmüştü. 
Şehzadeye dünya olayları hakkında bil
gi vermiş ve yeni umutların kapısını aç
mıştı. Fransa, Napoli, Macaristan kralla
rı, Savoie d ükü ve papa, Saint Jean Şö
valyeleriyle fidye sorununu görüşüyor
lardı. D'Aubusson onlara aslında boşu
na umut veriyordu. 

Değerli Tutsağa Fiyat 
Biçilemiyordu 
Elindeki değerli tutsak, yüksek fiyatla 
bile pazarlık edilemeyecek pahadaydı. 
Şövalyeler ellerindeki rehineye karşı 
duyulan nefret ve sevgiden de yararla
nıyorlardı. 
Her y-ıl Bayezid'den aldıkları kırk beş bin 
duka altı ve değerli armağanların yanı sı
ra, d 'Aubusson korkunç bir hırsla hare
ket ederek bir anne ile bir qin kalple
rini bile aldatmaktan çekinmedi. Cem 
Sultan'ın Kahire 'de bulunan annesi ile 
eşinden, Avrupa saraylarının i lgisini 
çekmek için yirmi bin duka altınını 
zorla aldı. 

Cem 'in mührünü basan vezir bile paray
la kandırıldı. Yazılan sahte mektuplarda 
Cem'in annesinden, eşinden ve hatta 
başka Doğu hükümdarlarından yardım 
dileğinde bulunuyordu. Sahtekarlık ve 
dolandırıcılık Büyük Üstat d 'Aubus
son'un politikası durumuna gelmişti. 
Rodos kuşatması kahramanı, vicdanı 
hiç kaygı duymadan elini böyle kirli iş
lere sokuyordu. 

Bayezid 'in Sonuçsuz Kalan 
. 

Girişimi 
Bir yandan bu rezİllİkler ve kaba davra
nışları sürerken Bayezid ' i  yıkmak iste
yen Avrupa devletleri hükümdarları
nın Cem'i araç olarak kullanmak isteme
leri d'Aubusson ile pazarlığı oturmaları
na neden oldu. 
Büyük Üstat, papadan tarikat için yeni  
ayrıcalıklar ve kendisi iç in  de kardinal 
unvanı istiyordu.  Böylece bekletme yo
luyla Roma Sarayı'nın isteklerini ne ka
dar tahrik ediyorsa, rehinin değeri de o 
kadar artıyordu. Bu durum şövalyelere 
de çok çıkar sağlıyorlardı. 
Bu koşullar altında Cem Sultan'ın ser
best bırakılınasını görüşmek üzere, ba
şından beri Rodos zindanlarında tuttu
ğu sultanın iki adamını Sinan ve Ayas 
beyleri Bourgneufe gönderdi. 
Cem Sultan'ı Bayezid'e rakip yapmak 
için her türlü pazarlığa hazır olan tarikat, 
kendisine ihanetlerinden dolayı kin 
besleyen bir hükümdar yerine İstanbul 
tahtına oturabilecek bir müttefiği elde 
etmek gereğine inanmıştı. 
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Tarikat ile Fransa kralı arasında cereyan 
eden görüşmelerden haberli olan Baye
zid, kendisi için kötü bir sonucu önlemek 
üzere şövalyelerin kullandığı taktiği kul
landı. Bir elçisini VIII. Charles'a gönde
rerek sandıklar dolusu altın, kutsal ema
net armağan etti. Ancak pek güvenli ol
mayan bu kutsal emanetler, Rumların hu
rafeye dayanan inançları sonunda aziz ola
rak kabul edilen kişilere aitti. Oysa o aziz
ler Batı Hıristiyanlarına hiçbir şey ifade 
etmiyordu. Bu yüzden kutsal edıanetler 
düşünülen ilgiyi doğurmadı. Hatta VIII. 
Charles, Padişah II. Bayezid'in elçisiy
le görüşmek bile istemedi .  En sonunda 
elçi lstanbul'a dönmek zorunda kaldı. 
Cem Sultan'ın vefalı elçisi Nasuh Çele
bi'nin ısrarlarıyla sonunda d'Aub;usson'un 
ihtirasının basit oyuncağı durumuna gel
miş olan Cem Sultan'a karşı acıma ve şef
kat duyguları uyanan Fransa kralı, genç 
sultanın Papalık'a teslim edilmesi için ta
rikatı çok sıkıştırdı. VIII. Charles yalnız 
vicdanının sesini dinlemekle kalmıyor, 
politikası için de yararlı bir adım artırıyor
du. Napoli Krallığı'na karşı bir sefer yap
mayı tasarladığından, Papalık'ın Cem 
Sultan 'a sahip olma isteğini destekleye
rek hoşa gitmeye çalışıyordu. 

Cem Sultan Papanın 
Elçilerine Teslim Edildi 
Büyük Üstat Pierre d'Aubusson bu son 
derece güçlü iki devlete karşı daha uzun 
zaman dayanamazd ı. Osmanlı tahtının 
varisi olan Cem Sultan' ı  tutsak tutan ta
rikat bütün Avrupa 'yı karşısına almıştı. 
Papa ile Büyük Üstat arasında anlaşma 
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imzalandı. Roma devleti tarafından Ku
düs Şövalyelerine sağlanan ayrıcalıklar 
ile- bazı toprak parçaları, II. Bayezid ta
rafından her yıl ödenen kırk beş bin du
ka altınını karşılıyordu. Önce Marsil
ya'ya, sonra Toulon'a götürülen Cem, 
Papa'nın elçilerine teslim edildi .  
VIII. Charles, ell i  şövalyesini  Roma'ya 
kadar yanına onur refakatçisi olarak ver
di. Papa ile yapılan gizli bir anlaşmaya gö
re Roma, üzerinde pazarlık yapılan bu 
prensi başka bir devlete satarsa, Fransa 
Krallığı'na on bin duka altını tazmin;t 
ödeyecekti. 
Kilise rahibi olmayan d'Aubusson ahlak
sızlığının ve ihanetlerinin ödülü olarak 
kırmızı kardinal şapkasına sahip oldu. Bu 
ödül, onun kişiliğinde bütün Hıristiyan
lığı lekeliyordu.  

Cem Sultan, Pa payı 
Omuzundan Öptü 
Yedi yıllık tutsaklıktan sonra Cem Sultan, 
yanında dostları ve Fransız şövalyeleri ol
duğu halde bir hükümdar gibi uğurlandı 
ve Toulon Limanı'nda iki Rodos kadır
gasına maiyetiyle birlikte bindi. Papa VI
Il. İnnocentius'un oğlu Francesso Cibo, 
Civita Vecchia'ya gelerek Osmanlı sulta
nını karşılinrtaya hazırlanıyordu. İyice 
süslenmiş bir ata Doğulu elbiseleriyle bi
nen Cem Sultan, yanında VIII. lnnocen
tius'un oğlu, arkasında Fransız şövalye
ler, arkadaşları, vezirleri, beyleri, bütün 
Hıristiyan devletlerin elçileri, kardinaller, 
mabeyinciler, Papalık elçileri, prensler, 
Roma Sarayı'nın subayları ile Papalık mer
kezine ilerliyordu.  
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Yarikan'da hükümdar gibi muamele gö
ren Cem Sultan, papaya oğlu tarafından 
takdim edildiği zaman kendisinin bir sul
tan ve Müslüman olduğunu anırusatarak 
sarığını çıkarmayı ve başka bir dinin en 
büyük din adamının önünde diz çökme
yi gururlu bir biçimde reddetti. VIII .  ln
nocentius'a doğru, hükümdarlara özgü bir 
ifadeyle ilerledi ve Osmanlılarda rütbe
ce eşit olanlar arasında yapıla geldiği üze
re papayı sağ oruzundan öptü. 
Bu kabul töreninden sonra papa ile baş 
başa kalan Cem Sultan, yaşamöyküsünü, 
başına gelen felaketleri ve en kısa za
manda Mısır'a dönerek orada bıraktığı ai
lesini  görmek istediğini anlattı. 

�� Dinimden Çıkınam!" 
Konuşma yeteneği ve üzüntüsü VIII. ln
nocentius'u çok duygu landırdı. Ancak 
Cem Sultan'a dostça hitap ederek, he
men Mısır'a dönmesinin durumunu sar
sacağını ve onu padişah olarak görmek 
isteyen Hıristiyan prensierin umutları
nı kıracağını anlattı. Tuna ötesinde ken
disine kuvvetli bir ordu hazırlayan Ma
car kralının en kısa zamanda yard ımına 
çağrılacağı konusu nda güvence verdi. 
Ayrıca Hıristiyanlığa geçerse bütün Hı
ristiyan devletleri arkasında toplamak
la kalmayacak, hem Tanrı'nın merhame
tini, hem de Osmanlı tahtını güvence al
tına alacaktı. Rodos şövalyeleri sayesin
de Hıristiyanlığın hiçbir onurlu yanını 
görmek fırsatını bulamayan Cem Sultan 
hemen yanıt  verdi :  
"Bütün evrenin hükümdarlığı bile beni 
atalarımın dininden çıkaramaz. Zaten öy
le bir harekette bulunmak zayıflığını gös-

tersem bile beni haksız yere tahttan me
n eden ve ölüme mahkum etmiş olan 
Osmanlı kadılarının hükümleri doğrulan
mış olacaktır." 
Hoşgörü sahibi olduğu kadar politika 
adamı da olan papa, hemen konuyu 
değiştirdi ve Cem Sultan 'a her çeşit yar
dımı sağlayacağı konusunda söz verdi. 

Suikast Olayı 
Cem Sultan, Yarikan'da Hıristiyan prens
Ierin birleşerek onu Macaristan'a çajtıra- · 

cakları ve Bayezid ' i  tahtan kovacağı gü
nü düşünerek üç yıl geçird i. 
Mısır sultanının bir elçisi Roma'ya gele
rek, sanki İstanbul'da Türk padişahının 
huzurundaymış gibi, atının önünde yer
lere kapandı. Mısır elç isi Cem Sultan'a 
annesinden ve eşinden mektup getiriyor
du. Bu mektuplar sayesinde Büyük Üs
tat d 'Aubusson'un kendilerinden yirmi 
bin duka altını sızdırdığını anladı. Bu du
ruma üzülen pa pa hileyle alınan paranın 
bir bölümünü şövalyelerden geri a ldı. 
Bayezid 'in Hıristiyanlarla güç sorunları
nı görüşmeye a lışmış veziri Mustafa 
Paşa, Cem Sultan'ın Roma'ya gel işini 
dikkatle izlemişti .  Papadan Fatih ' in 
şehzadesinin sürekli olarak Papalık'a 
ait devletlerde tutulması karşılığında, Os
manlı hazinesinden her yıl ödenecek el
li bin duka a ltını vermeyi öneriyordu. 
Ancak, VIII .  lnnocentius'un karakterin
den çekinen Mustafa Paşa, önerilerini 
açıklama cesaretini gösteremed i. 
Bu arada Bayezid 'in parmağı olduğun
dan kuşku duyulan bir su ikast olayı or
taya çıkarıld ı. Suçlulardan Macrino del 
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Castagno idam edilmeden önce kendi
sine yapılan işkencelere dayanamayacak 
Osmanlı padişahından altın aldıklarını iti
raf etti. Ancak VIII. İnnocentius ölüp de 
yerine VI. Alexander adını alan Borgia 
geçince, her türlü vicdani kaygılardan 
kurtulmuş bir papayı karşısında gören 
Bayezid bütün önlemleri bir yana bıra
karak cüretini daha fazla artırdı. 
Padişah Bayezid 'in, Hıristiyan hüküm
darlarının ve özellikle İslamiyere karşı 
bütü n  ittifakların sürekli düzenleyicisi 
olan papanın karakterini ve girişimleri
ni öğrenmek için Avrupa'da beslediği 
Rum ve İtalyan casuslar, Kardİnaller 
Mecl isi'nin rüşvete düşkünlüğünü, Pa
palık makamının haram yediğini ve 
Kardinal Konseyi'nde papa seçilen Bor
gia'nın yüzünden Hıristiyanlığın tam bir 
rezalete gömüldüğü nü bildiriyorlardı. 

Cinayet ve Zehir 
Papa III. Calixtus'un yeğeni ve bir İspan
yol soylusu olan Borgia, Valensiya'da gü
zelliğiyle ünlü Venozza ile gayrimeşru bir 
yaşam sürüyordu. Bu birleşmeden bir kı
zı ile iki .oğlu olmuştu. Kızı anasından da
ha serbest yaşıyordu .  Oğullarından biri, 
ötekini kıskançlıktan dolayı öldürmüştü. 
Amcası tarafından Roma'ya çağrılarak 
kardinal seçilen Borgia aşk serüvenleri
ni saklamış ve Katalik Kilisesi 'nin başı
na geçebitmek için gerekli olan safulu
ğu benimsemişti. Amcasının ölümünden 
sonra gelen Papanın üç yıllık dönemi bo
yunca bir köşede kalan Borgia, eleştiril
mesi olanaksız nedenler bu larak ço
cuklarının annesini Roma'ya getirmişti. 
Düzensiz yaşamı ve ailesi üzerinde ko-
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yu bir gizlilik perdesi vardı. Roma'nın 
tenha bir mahallesinde Tiber Irmağı ke
narındaki evinde sözde özveri ve erdem 
bahanesiyle bin türlü rezalet yaşanı
yordu. Karpinallerden birkaçı aldatılmış
tı. Amcasından kalan servet ve vaatler sa
yesinde elde edilen  güvenceler iktidar 
yolunu açtı. 
Kilisede kurduğu çıkar ilişkisi sayesinde, 
hayal dünyasının da tahmin edemediği bir 
biçimde papa seçildi. Kişiliğinde her 
türlü rezalet, en üst noktaya u laşmıştı. 
Şimdiye kadar Papalık tahtının görmedi
ği en usta alçağın dönemi başlamış olu
yordu. Daha sonra cinayet gelecek ve en 
sonunda zehir kullanılacaktı. 

Vatikan Ar§ivinde Padi§ah 
Mektubu 
Böyle bir papa, kilisenin satın aldığı bir 
sürgünün kellesini bile satabilird i. Padi
şah Bayezid, Mustafa Paşa'yı bir mektup
la Roma'ya gönderdi. Söylendiğine göre 
papanın özd sekreteri tarafından yeniden 
kaleme alınan mektup, Vatikan arşivle
rinde bulunuyor ve şu sözleri içeriyor: 
"Fatih Sultan Mehmed Han'ın oğlu II.  
Sultan Bayezid'den; Roma Kilisesi Baş
kanı, Papa Alexander'a, elçinizin bana 
bildirdiğine göre, Fransa kralı elinizde 
bulunan kardeşim Cem'i serbest bırak
mak istiyormuş. Onun tarafından gele
cek böyle bir hareket benim çıkarlarıma 
karşı olduğu kadar, sizin ve bütün Hıris
tiyanlığın çıkarlarına da zarar verir. 
Ben, şöyle düşünmekteyim: 
Elinizde tuttuğunuz kardeşim nasıl ol
sa bir gün ölecektir. Sizin rahata kavuş-



I I .  B AY E Z İ D  

manız ve benim memnuniyetimin oldu
ğu kadar sizin gücünüzün artması, onun 
bu talihsiz sonuca bir an önce u laştırıl
masındadır. Ölümü benim için ne ka
dar iyi bir şey alacaksa, sizin için de o ka
dar yararlı olacaktır. 
Cem'i bu yaşamın sefaletinden kurtar
mak nezaketini gösterin. Çabalarımız sa
yesinde ruhunun daha çok huzura kavu
şacağı başka diyariara gitsin. İsteğimi ye
rine getirir, kardeşimin vücudunu sizce 
uygun bulacağınız bir yerde bana teslim 
ederseniz, çocuklarınıza toprak alabilme
niz için gereken üç yüz bin duka altını
nı hemen teslim edeceğim. Ayrıca, ya
şadığım sürece çabalarınızı daima iyi ve 
sağlam bir dostlukla anımsayacağım. 
Ayrıca benden isteyebi leceğiniz her
hangi bir şeyi geri çevirmeden yapaca
ğıma söz veriyorum. 
Verdiğim sözler üzerinde en ufak bir 
kuşkuya düşmemeniz için, göğü, yeri ve 
her şeyi yaratan, sizin ve benim inandı
ğımız Tanrı adına ant içiyorum." 

Padişah Bayezid Pa pa 'yla 
Anlaştı 
Borgia yapılan imalardan, VIII. lnnocen
tius'un eline bıraktığı rehinenin fiyatı
nı anlıyordu. Papa, Bayezid ' i  ne fazla 
umutlandırdı, ne de fazla umutsuzluğa 
düşürdü. İlk kez lsa'nın Roma'daki ve
kili, Muhammed 'in İstanbul 'daki veki
line bir elçi gönderdi. E lç i  Georges 
Bocciardo, papaların tören şefiydi.  Çağ
daş İtalyan ve Osmanlı tarihçileri, Boc
ciardo'nun Bayezid'e, Cem'in ömür bo
yu hapsedilmesini,  buna karşılık yılda 
kırk beş bin duka altını alınmasını, ya da 

kardeşinin hemen öldürülecek üç yüz bin 
duka altının teslim edilmesini önerdiği
ni yazmaktadırlar. Bu olayı yazan tarih
çilecin ciddiyetine rağmen tarafsız tarih, 
üç yüz bin duka karşılığında cinayet iş
lenmesi biçimindeki bir anlaşmayı kuş
kuyla karşılamaktadır. 
Nitekim daha sonra ortaya çıkan olaylar 
ve Cem'in yaşamı bunu yalanlamakta
dır. Mektubu nda görüldüğü gibi Baye
zid görkemli imparatorluğunun güveni
ni birkaç bin du ka altınıyla pazarlık et
memiştir. Ancak böyle suç ortaklıklinn
da kan, altından daha ağır basar. 
Padişahın her yıl pa paya kırk beş bin du
ka altını vermesi karşılığında, Cem Sul
tan'ın yaşamı boyunca hapiste tutulacağı
na ilişkin bir anlaşma imzalandı. Rodos Şö- ' ,  
valyeleri ile Roma kilisesi devleti, Osman-
lı imparatorunun hoşuna gidecek davra
nışlarda bulunmak için birbirleriyle yarış 
edercesine hayasızca pazarlık etmekten, 
çekinmiyorlardı.  Padişah Bayezid, VI. 
Alexander ile varılan bu anlaşmadan öy
lesine memnun olmuştu ki, anlaşmanın 
yapılmasını sağlayan Bocciardo'nun kar
dinal yapılmasını papadan isted i. 
Roma'dan kaçarak II. Bayezid'in Macaris
tan sınırında gafil avlamasından çekinil
diği için  Cem Sultan, Capitole binası 
olan Saint Ange Şatosu 'na hapsedildi. Ora
da, Borgia'ların çıkarına göre, bazen tak
dir, bazen alçalma görerek iki yıl geçirdi. 

Cem Sultan'a Fransız 
Kralından Destek 
VIII. Charles kuvvetli bir Fransız ordu
suyla Borgia'ların müttefiki olan Napali 
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kralının üzerine yürüyordu. Papa, genç 
Fransız kralının kendisini Hıristiyanlığın 
en yüce lideri olarak tanıyıp tanımayaca
ğı konusunda kuşkuya kapılmıştı. 
Bu kuşku içinde oğlu Cesar Borgia ve en 
seçme birlikleriyle Cem Sultan'ın hap
sedildiği Sa int An ge Şatosu 'na çekilerek 
Fransız fırtınasının dinmesini bekledi. 
Bu arada karşılıklı görüşmeler başladı. 
VIII. Charles, papanın oğlu ve başkomu
tanı Cesar Borgia 'nın taraf değiştirerek 
Fransızlada birleşmesini ve Napoli kra
lına karşı savaşmasını istedi. Politika, yü
ce duygularını yok etmemişti. Cem Sul
tan 'ın Saint Ange Şatosu 'ndan çıkarıla
rak kendisine bir tutsak gibi değil, bir ko
nuk hükümdar gibi teslim edilmesi için 
ısrar ediyordu. 
Sa int An ge Şatosu 'nda VIII. Charles, pa
pa ve Osmanlı sultanı arasında meyda
na gelen üçlü görüşmede, Fatih Sultan 
Mehmed Han'ın şehzadesi tutsaklık 
altında bile koruduğu soylu gururunu 
gösterdi. Genç krala Cem Sultan'ı tak
dim eden papa, 
"Prens, sizi Napali'ye götürmek isteyen 
Fransa kralıyla beraber gitmek istediği
niz doğru mu?" d iye sorunca, Cem Sul
tan onlar tarafından bilinmeyen soylulu
ğu nu göstererek şöyle yanıt verdi:  
"Eğer yine bir hükümdar gibi muame
le görmeyeceksem, benim kişiliğimde ait 
olduğum yüksek mevkii, sizlerin kişili
ğinde de Hıristiyanlığın adaletini küçük 
düşüren tutsaklığımı şurada ya da orada 
çekmemin bir önemi yoktur." 
Bu yanıt, pa payı bir anda özgür olarak ta
nıttığı bir kişinin zindancısı durumuna sok
tu. Cem Sultan'ın sözlerinden rahatsız ol-

346 

d uğu için şöyle konuşmak zorunda kaldı: 
"Sizi burada hapsedilmiş görmek Tan
rı'nın hoşuna gitmez. Siz ve Fransa kra
lı, ikiniz de büyük hükümdarlarsınız. 
Ben ise şu anda sizlere tercüman olmak 
istiyorum." 
Hükümdarlara layık sözler söyleyen VI
I I .  Charles, Cem Sultan'ın gönlü nü al
dı,  talihsizliklerine hayıflandı. Kendisi
ne kötü muamele edenleri suçladı. 
Hapsedild iği şatodan kurtararak Napo
li Seferi süresince hizmetine kendi.sa
ray bakanını verdi ve mükemmel bir ev 
sahipliği gösterdi. 
Ertesi  gün Cem Sultan,  Cesar Bor
gia'nın yanından ve Roma'dan ayrıldı. 
Fransızların Napali 'ye yaptıkları kısa se
fere katıldı. Velletri'de beş gün, Terray
cina'da birkaç gün kaldı. Sürgün, aşk, ha
pis, acı, kurtulmak için gösterdiği umut
suz çaba vücudunu çok yormuştu. 
Terraycina'da ateşlendi, Fransa kralı, 
dostu Cem Sultan 'a büyük özen göste
rerek onu bir kadırgayla ölüm halinde 
Napali 'ye gönderdi. 

Ölüm Nedeni 
O çağlarda İ talya'da politik cinayetierin 
çok sık olduğu, her ölümün bir cinaye
te mal edildiği gerçeğini göz önünde tu
tan Osmanlı, Fransız ve İ talyan tarihçi
ler Cem Sultan'ın hastalanmasında ve 
ölümünde suçu, VI. Alexander ile oğlu 
Cesar Borgia'nın üzerine atarlar. 
Tarihçiler okurlarına bu iki kişiyi her za
man bir ellerinde hançer, öteki ellerin
de zehir olarak tanıtmışlardır. Papanın 
zorunluluk karşısında Cem'i serbest bı-
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raktığının ertesi günü, Bocciardo ile Pa
dişah Bayezid'in elçisi Mustafa Paşa'nın 
İstanbul'dan Sinigaglia'ya geldiklerini ve 
Cem'in geçmiş iki yıllık ücreti olan 
doksan bin duka altını beraberlerinde ge
tird ikierin i  yazan tarihçiler, Sinigag
lia'nın hakimi olan Kardinal Jean de la 
Rovere' in  Borgia'lara olan düşmanlı
ğından dolayı elçileri tutukladığını ve pa
raya el koyduğu nu belirtirler. 
Hemen hemen bütü n  tarihçiler, Ro
ma'da paraya çok ihtiyacı olan papanın, 
bu durum üzerine Cem'i öldürmesi kar
şılığında hak edeceği üç yüz bin duka al
tını almak için, Fransa kralının koruma
sında olan Cem Sultan'ı  Terraycina'da 
zehirlettiğini ve Osmanlı Hükümdan Ba
yezid'den yaptığı hizmetin karşılığını is
ted iğini yazmaktadırlar. 
Adları, kişileri, tarihleri karıştırdıkları ka
dar, yanlış bilgiler tespit etmiş olan baş
ka tarihçiler ise, padi:şah Il .  Bayezid'in, 
Mustafa isminde bir herberinin Osman
lı hükümdarının ısrarı ve papanın işbir
liği ile gizlice Napali'ye geldiğini, Cem 
Sultan'ın hizm�tine girerek zehirli ustu
rayla tıraş yaparak şehzadeyi öldürdüğü
nü ileri sürmektedirler. 
Her iki öykünün de, olayların ve sağlam 
bilgilerin ışığı altında yanlış olduğu or
taya çıkmaktadır. 
Varlığı ileri sürülen berber Mustafa, 
Fatih' in ve Bayezid 'in en gözde elçile
rinden biri olan Mustafa Paşa'dan baş
kası değildir. Bu kişi de asla böyle bir ci
nayet işieyecek yaratılışta değildir. 
Papa tarafından düzenlendiği ileri sürü
len zehirierne olayına gelince; tarihler ve 
iyi bir inceleme, bu savın da hayal ürünü 

cinayetlerden biri olduğunu, böyle bir ha
reketin gereksizliğini ortaya koymaktadır. 
VI. Alexander'ın üç yıl önce Bayezid ' i  
memnu n edecek cinayeti reddettiğini,  
oysa o sıralar gayet rahatlıkla Cem'i öl
dürebileceğini  ve üç yüz bin duka altı
nı  hemen alabileceğini görmüştük. 
Evet, Cem öldürülmed i. Yine VIII .  
Charles'ın Milano, Toscana ve Roma 
devletine dehşet saçarak ilerlemesi sıra
sında, papa elini çabuk tutarak Cem Sul
tan' ı  zehirietebilir ve Bayezid'e cesedi
ni yollayarak söz verilen parayı atabilir
di. Oysa Cem o karışık günlerde de ze
hirletilmedi ve VIII .  Charles'a sağ ola
rak teslim edildi .  
Papanın neden Cem'in başka bir hü
kümdarın elindeyken zehirletilmesini is
temiş olabileceği ve bir kere Cem'i  
elinden kaçırdıktan sonra Bayezid' in 
kendisine olan güvenini kaybetmiş ola
rak hangi yüzle cinayetin karşılığı olan 
üç yüz bin duka altınını isteyebileceği 
merak edilmesi gereken sorulardır. 
Borgia'ların işledikleri cinayetler çoğu 
zaman vahşice olmuştur. Ne var ki, bu 
cinayetler budalaca değild ir. Kuşkusuz 
bu papa, cinayet konusunda bir hayli de
neyimlidir, ama Cem'i asla zehirlet
memiştir. 
Cem Sultan, umudunu kaybetmiş sür
gündeki hükümdarların hastalığı olan sı
la özlemi yüzünden ölmüştür. Tarih 
karşısında alçaklar bile doğruyu yaz
mak zorundadır. 
Cem Sultan Napoli'de, sadık sürgün ar
kadaşlarının ve özgürlüğünü borçlu oldu
ğu Fransa kralının önünde 25 Şubat 
1495 gecesi öldü. İ talya'da halk arasında 
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yayılan İs lamiyetten çıktığı haberine 
rağmen tam bir mürnin ve hatta dininin 
bir şehidi olarak can verdi. Son nefesini 
vermeden hemen önce, "Tanrım, dini

. min düşmanları İslamiye te karşı uğursuz 
eylemlerinde · beni  kullanmak istiyor
larsa, ruhumu hemen a l !"  diye yakardı. 
Son aniarına tanık olanların anlattıkla
rı, dedikoduları kesin likle yalanlamak
tadır. Cem Sultan, dinini her zaman İlı
tirasının ve yaşamının üzerinde tut
muştur. 

Fransa Krallığı Ağladı 
VIII .  Charles üzüntüsünden ağladı .  
Cem'in cenazesini3 tahnit ettirerek kur
şun bir tabut içine koydurdu ve iki sadık 
muhafızı olan Ayas ve Celal beylerin ya
nına vererek Gaeta'ya yolladı. İ nandığı 
adamın ölümü ile vicdanİ özgürlüğüne ka
vuşan S inan Bey, İstanbul'a dönerek 
Bayezid 'e kardeşinin ölümünü bildirdi. 
Taht üzerinde hiçbir rakibi kalmayan 
Osmanlı Hükümdan II .  Bayezid, eğer 
kaygıya kapılmasaydı, çok sevebileceği 
kardeşiyle b irlikte egemenlik sürebilir
di. Padişah ölüm haberin i  duyu nca çok 
üzüldü. 
Napali'ye bir elçiyle bir kurul göndere
rek Cem'in tabutunu aldırdı. Önce Ge
l ibolu 'ya, sonra bütün rekabetierin son 

bulduğu yer olan atalarının ortak meza
rı Bursa'ya götürüldü.4 

Geride Romantik Bir Anı 
Kaldı 
VIII. Charles büyük bir saygıyla biüden 
kalan değerli eşyaları, silahları, elbisele
ri toplattı ve Cem'in Veziri Nasuh Bey'e 
bu emanetleri Mısır'a, Cem'in annesi ile 
eşine götürmek üzere teslim etti. 
İşte İstanbul'u fetbeden II. Mehmed 'in 
şehzadesinin acı sonu böyl� noktalan'dı. 
Kardeşinin rakibi, Rodos Şövalyelerinin 
oyuncağı, Hıristiyanların müşterisi, papa
nın tutsağı, Fransa kralının konuğu ve yaz
gısının kurbanı olan Cem Sultan, serüven
leri, aşkları, zaferleri, felaketleri ve şiirle
riyle Avrupa ve Asya'da Hıristiyanlar 
arasında olduğu kadar, Osmanlılar arasın
da da günümüze kadar süren romantik ve 
şairlere özgü bir anı bırakmıştır. Tarih, ro
man ve şiir, adını sürekli olarak anıp dur
muştur. Ancak o kendi tarihini bizzat yaz
mıştır. Bugün bile gazellerini söyleyen Os
ınanlılar, onu dillerinin en renkli, en he
yecanlı ve en kahraman şairleri arasında 
sayarlar. Bursa Camisi'nin çınariarı altın
da türbesi dinsel bir duyguyla her zaman 

'ziyaret ediİir. Osmanlı İmparatorluğu'na 
sahip olamadı, lakin Osmanlıların engin 
hayal gücüne hükmetti. 

3 Cem Sultan'ın iç organları Napali kralının sarayının bahçesine gömüldü. 
4 Cem Sultan'ın cenazesi ülkeler arasında sorun oldu. Bir yandan l l .  Bayezid, öte yandan pa pa, cenazenin teslimi için 
Napali kralını sıkıştırmaya başladı. Papa'nın n iyeti cenazeyi ll. Bayezid'e satmaktı. Görüşmeler ve tehditler tam iki yıl sür
dü. Bu arada VIII. Charles'ın yerine Fransa kralı olan XI I .  Louis, Napali üzerine yürüdü. Napali kralı bu duru

.
m karşısında 

1499 yılının ocak ayında, cenazeyi bir Osmanlı filosuna teslim etti. Cem'in ölüm haberi duyulduğunda, Osmanlı ülkesin
de üç gün yas tutuldu. Bütün camilerde, "gaip cenaze namazı" kılındı. istanbul'da dükkanlar kapatıldı. Fukaralara sadaka 
dağıtıldı. Cenaze, Mudanya'da karaya çıkarılıp Bursa'ya getirildikten sonra da yeniden dinsel tören yapıldı. Çem'in an
nesi Çiçek Hatun, 1 498 Mayıs'ında Kahire'de öldü, kızı Gevher Melek Sultan l l .  Bayezid tarafından evlendirildi. 
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Sakalsız Bir Padişah 
Geliniz şimdi yeniden Sultan Selim'e dö
nelim: 
i ktidarı zor kullanarak ellerine geçiren 
insanlar, egemenliklerini sürdürebi lme
leri için haksız yükselmelerine neden 
olanların ya gözlerini doyurmak ya da on
ları yok etmek zorundadırlar. Suç işleye-. rek tahta çıkan kişi ancak kan karşılığın
da orada tutunabilir. 
Babası II. Bayezid' in kuşkulu ölümün
den sonra Sultan Selim'in durumu böy
leydi. 
O sıralarda İstanbul'da bulunan yaban
cı elçiler, ü lkelerine gönderdikleri res
mi yazılarda bu Osmanlı padişahını bi
ze ayrıntılı olarak tanıtmaktadırlar. Yü
zünün hatları mizacının önemini ortaya 
koyacak biçimdedir. Hakkında yazı
lanların bir bölümünde şöyle den il
mektedir: 
" Kırk altı yaşında olmasına karş ılık sü
rekli yaptığı asker eğitimi vücudunun 
dinç kalmasını sağlamıştı. Tahta geçti
ği şu sırada ancak otuz altı yaşında görün-

mektedir. Yırtıcı ve tam bir asker görü
nümündedir. 
Savaştan başka bir şeyle ilgilenmez. 
Teni esmerdir. Fizyonamisi sert çizgiler 
içerir. Bu durumu yeniçerilerin çok ho
şuna gider. 
Sacakları hafif eğik, vücudunun üst ta
rafı uzun, yüzü yuvarlak ve dolgun, ya
nakları kırmızı, gözleri hafif çıkık, bakış
ları son derece oynaktır. Kalın ve gür kaş
ları alnının üstünde bir si perlik gibi ka
vuşur. Araplar gibi saka! bırakmamış, an
cak Kafkas Türkleriyle olan sıkı temas
ları sonunda onlar gibi uzun ve sık bir bı
yık bırakmıştır. 
Bu bıyık, ağzının kenarlarına doğru 
inerken inceliyor ve yüz ifadesine da
ha bir sertl ik kazandırıyordu .  Fakat 
Sel im'in taşıd ığı e lbiseterin ve silahla
rın görkemi, dış görünüşünün sertliği
ni hafifletirdi. Kaftanı kırmızı renkli ku
maştan yapılmıştı .  Altın tellerle işlen
miş, bu iş lemeleri sayesinde kumaş 
maden görünümünü almıştı. II. Murad 
ve I I .  Mehmed'de görülen kırmızı kü
lahı tamamen değiştirmiş, onun yerine 
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başının çevresine geniş kıvrımlı  bir şal 
sarmıştı. 
Bu serpuşu1 kullanmasının nedenini 
kendisi şöyle açıklamıştır: "İmparatorlu
ğun yüksek rütbeli subayları ve vezirle
ri benim huzuruma yüksek altın külah
tarla geliyor, öyleyse benim de değişik 
bir başlık seçme m gerekirdi ."  

��inşallah Selim'in Veziri 
Olursun!" 
Selim'in portresini çizmeye devam ede
lim: "Hem sert, hem görkemli görünüşü 
Selim'in büyük bir milleti yönetebilecek 
içgüdülerini ve zihin açıklığını ortaya 
koyuyordu. Muhakemesi kusursuz, ge
liştirdiği yetenekleri cesaretiyle uyum! uy
du. Şiddetle istediğini elde edemezse sa
bırsızlığından hiddetlenirdi. İmparatorlu
ğunda ve ordusunda kesin düzen sağla
mak için gerekirse zalim davranırdı.  
Keskin ve güvenli bakışı karşısındakinin 
mizacını hemen ortaya çıkarır, sözlerin 
altında gizli olan amacı hemen sezerdi. 
Yaralanacağı araçları d ikkatle seçer ve 
amacına eriştiği anda onları hemen yok 
ederdi. 
At üzerinde olduğu kadar, Divan topla
ntılarında da bitmez tükenmez bir daya
n ıklılığı vardı. Vezirleriyle yaptığı uzun 
çalışmalardan asla şikayet etmezdi. 
Yemek sofrasından fazla zevk almazdı. 
Haremindeki kadınlarla az ilgilenir, geç 
vakitlere kadar hükümet işleriyle uğra-

1 Başlık, şapka, başa giyilen şey. 

şırdı. Kendisinden başka hiç kimseye gü
venemediği için yönetimi elden bırak
mazdı. 
Bağdat ve Şam halifeleri gibi, gece ya da 
gündüz kıyafetini değiştirerek toplantı 
yerlerine, pazarlara ve kışlalara girerek 
halkın düşüncesini öğrenmeye çalışırdı. 
Padişahın uyanıklılığını bilen halk, asker
ler ve devlet memurları her yerde onun 
var olduğunu farz ederek hareketlerin
de dikkatli davranırlardı. Zalim karakte
ri ile eğitilmiş yetenekleri arasında ga
rip bir çelişki gösterir ve babası II .  B�
yezid ve amcası Cem Sultan gibi ş iire 
karşı sonsuz bir eğilim d uyardı. Şiirlerin
de savaş konularını  işler, bazen de lirik 
şiirler yazard ı. Aşağıdaki şu cümleyle çi
zilen görünüm dönemin kısalığını ve gör
kemini ne güzel açıklamaktadır: "Batan 
güneşe benzeyerek, toprağın üzerine en
gin bir gölgeyi serdim!"  
"Zulmü kendi tabiatından gelen bir  ha
inlikten çok dehşet salmak için uyduml
muş bir sistemdi. Önceleri yalnız ailesi
ne, rakiplerine ve hizmetkarlarına uygu
tadı. İmparatorluğun başına geçtikten 
sonra halk, devlet hizmeti gören saray er
kanını o derece tehlikede görüyordu ki, 
başkasına lanet etmek isteyen biri "İn
şallah Selim'in veziri olursun" diyordu. 
Kırım'da olduğu gibi Osmanlı İmpara
torluğu'nda da vezirler Divan toplantı
sından idam sehpasına gidiyorlardı. 
Osmanlı tarihçilerinden Solakzade2 o dö
nemi şöyle anlatır: "Bütün vezirler vasi-

2 Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi: Türk tarihçisi (istanbul 1 590-1 657). Babası solakbaşı olduğu için Solakzade 
diye bilinir. Eserleri: Divan, Fihrist-i Şahan (Şahların Fihristi), Solakzade Tarihi. Bu eseri Osmanlı imparatorluğu'nun ku
ruluşundan 1 657 yılına kadar olan olayları içerir. Eser özlü ve sade bir Türkçeyle yazılmıştır. 
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yernamelerini üzerlerinde taşırdı. Divan 
toplantısından sağ çıktıkları zaman, ken
dilerini yeniden doğmuş gibi hisseder
lerdi." 
II .  Bayezid döneminde iki kere sadra
zam olan Ali Paşa, uçurumu aşmaya kal
kışmadan önce derinliğini ölçen adamın 
ihtiyatı içinde Sultan Selim'e şöyle 
demişti :  
"padişahım, biliyorum ki ben sadık kö
lenizi, aklın ıza uygun bir bahane geldi
ği zaman duraksamadan öldüreceksin iz. 
O gün gelip çatmadan önce bana birkaç 
günlük izin verirseniz, benden sonra ka
lanların durumlarını düzenlerim ve ken
dimi Tanrı huzuruna hazırlarım." 
Ölüm haberin i gizlerneye bile gerek 
görmeden bir kahkaha atan Sultan Se
lim, "Zaten uzun zamandan beri ben de 
bunu düşünüyordum ve sana bugünden 
itibaren istepiğin süreyi veremememin 
tek nedeni, bana senin gibi hizmet ede
bilecek büyük bir veziri bulamamamdır" 
dedi .  
Ancak satranç oynarken ve şairlerle soh
bet ederken yorgunluğunu giderirdi.  
Sürekli hiddetli mizacı bu dinlenme 
anlarında bile ortalığı kasıp kavururdu. 
Hükümdarlığının ilk günlerinde kendi
sine methiye yazmış üç Türkmen şairin 
lstanbul'a geldiklerini duyunca onları hu
zuruna çağırttı. Saray görenekiere alışkın 
olmayan bu üç Türkmen şair elini öp
mek için öyle acemice davrandılar ki, kı
lıçlarının sapları Selim'e çarptı. 
Padişah hemen çavuşlarına buyruk ve
rerek, istemeyerek de olsa makamına 
karşı yapılan saygısızlığın cezasını, şair-

!erin başlarını kestirerek vermek buyur
du. Ancak kısa bir süre her birine yüzer 
sopa atılmasını istedi. 
Daha sonra şairlerin yalvarmalarına da
yanamayarak ve onların kişiliğinde oku
muş zümreyi kırmamak için üçünü bir
den affetti. Ertes i  gün aşiret kıyafetle
rini giymiş olan üç şair tekrar huzuruna 
çıkarak bir gün önce yarım kalmış olan 
şiirlerini okudular. Bir süre şairleri d in
leyen Selim kendisi için yazılmış olan 
methiyeyi çok kaba buldu. Üç şairi de 
hemen saraydan kovdurdu. 
"Şiir öyle bir kaptır ki, içine temiz olma
yan şeyler atılmaz" diyerek, tarihe ün
lü bir söz armağan etti. 

Selim de Boyun Eğdi 
Sultan Selim İstanbul'dan ayrılarak ba
basının cenazesin i  karşılamaya gitti. 
Onunla beraber devlete el  koymak iste
yen yeniçeriler de saray yolu üzerinde sı
ralar halinde dizilmişlerdi. Bu örgütün es
ki göreneklerine göre, bir kaynaşma 
baş gösterdiği zaman yeniçeriler silahla
rını birbirine çarparak gürültülü sesler çı
karırlardı. 
Bütün padişahlar bu demir gürültüsünün 
ne demek olduğunu iyi bilirdi. Böyle bir 
davranış, ayaklanmaları sayesinde elde 
edilen bir hükümdarlığın ödülünü almak 
istedikleri anlamına geliyordu. Yeniçe
rilerin bu durumundan kuşkulanan Sul
tan Selim ilk günden itibaren onların bo
yunduruğundan kurtulmak istedi .  
Geçmesi beklenilen yollardan vazgeçe
rek atını denize doğru sürdü. Yediku
le'ye kadar surların dışında gittikren 
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sonra oradan bir kayıkla saraya ulaştı. 
Fakat yeniçeriler dağılmadı, saatler geç
tikçe gürültülerini daha da artırdılar. 
Bu durum karşısında sert iradesine rağ-

. men eğilrne k .  zoru nda kalan Selim, 
emir vererek Fatih ' in ve babasının cü
luslarında dağıtılan u lufenin üç mislini 
dağıttırd ı. 
Bu arada s İpahiler için aynı ödülü iste
yen bir sancakbeyinin kafasını kendi el
leriyle uçurarak yeniçerilerden başkası
na yumuşak davranmayacağını herkese 
kanıda dı. 

İstanbul' da Kaba Bir Elçi 
. Rusların Osmanlı işlerine karışma lan, II. 
Bayezid'in son dönemleri ile Selim'in ilk 
zamanlarına rastlar. Politika sahnesinde 
yeni gözükıneye başlayan ve henüz Do
ğu milletlerine özgü nezaket kuralların-

. dan habersiz olan bu millet çok kaba bir 
elçi gönderdi.  
1853 yılında İstanbul'da bulunan Rus el
çisi de tarihten ders almayarak, aynı ka
balığı göstermiştir. 
Moskova Prensi III. Jean, Michel Ples
çeiyefi İstanbul'a göndererek Osman
h ülkesinde serbestçe ticaret yapmak is
tediğini iletiyor ve bu amaçla bir anlaş
ma imzalanmasını sağlamaya çalışıyordu. 
Plesçeiyef, kendi hükümdanndan aldı
ğı talimata göre Osmanlı padişahlarının 
önünde eğilmeyecek ve vezirlerle asla 
konuŞmayacaktı. Rus elçi yalnız padişah
larla pazarlık edecek ve Asya ile Avru
pa'nın güçlü devletlerinin elçileriyle 
görüşecekti. Plesçeiyef kendi devletinin 
gururunu yükselteyim derken, bu dav-
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ranışıyla küstahlığa yönelmişti. Konuk ol
duğu milletin geleneklerine karşı gelme
ye başladı.  Vezir tarafından adına veri
len yemeğe gitmedi.  
Divan'ın kendisine armağan ettiği elbi
seleri ve d iplomatik armağanları geri çe
virdi. Osmanlı geleneklerine ve padişa
hın kişiliğine karşı gösterdiği küstahlık
lar Batılı elçileri bile hiddetlendirdi .  
Padişah Moskova prensine şöyle bir 
mektup yazdı: 
"Çok samimi duygulada dostluk kurm:ık 
istediğim Rus hükümdan bana kaba 
bir adam gönderdi. Onun yanında Rus
ya'ya kadar refakat etmesi için hiçbir ada
mımı veremem. Avrupa'da ve Doğu 'da 
sayılan bir kişi olan ben, bir Osmanlıyı 
böylesine hakaredere uğrarmaya utanı
rım. Rusların hükümdan ya bana terbi
yeli bir elçi, ya da küstahlıklarını kabul 
ettirecek bir ordu göndersin ! "  
İki yüzyıllık Rus Osmanlı ilişkilerinin ta
rihinde yalnız Plesçeiyef adının değişti
ği görüldü. 

Korkut Hayatı, Ahmed ise 
Taht İçin Sava�ıyordu 
Sultan Selim yavaş yavaş tahta yerleşir
ken, kışlalarına yaptığı ziyaretten dola
yı yeniçeriler tarafından sevilen Korkut, 
hemen İstanbul '  dan uzaklaştırılarak 
Manisa'ya yollandı. Tahta ve yaşlılığı ve 
belki de babasının yaşamına saygı gös
termemiş biri imparatorluğun bir rakibi
ne ve bir kardeşin yaşamına hiç saygı gös
termezdi. 
Artık Şehzade Korkut taht için değil, ya
şamı için mücadele edecekti. Ancak 
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tehlikeye savaşarak değil, sessizlik için
de hazırlandı. Manisa'daki gençlik dost
ları ile Karaman' ın beyleri hiç olmazsa 
hayatını savunması için kendisine küçük 
bir ordu sağladılar. 
Bulunduğu topraklarda egemenliğini 
tanırsa, Selim'i padiş.ah olarak kabu l 
edeceğini ve ona hizmet edeceğini söy
leyerek yerinden kımıldamadı. Manisa 
Sarayı 'ndaki zevk ve sefa ona tahtı kay
bettiğini anımsatmıyordu. Bilge yaşamı
nı siyasal iktidara tercih edebilen prens
ler için özveri göstermek daha kolay olu
yordu. 
Fakat ihtiras sahibi Şehzade Ahmed, ba
bası Bayezid 'in kendisini her tahta çağı
rışında, karşısında Selim'i görmüş oldu
ğundan bu sefer onun zorbalığına göz 
yu mruarnaya karar verdi .  Amasya ve 
Saruhan sancaklarının önemi ve başken
te olan uzaklıkları, imparatorluğun gü
veninden çok kendi davası uğruna bes
leyip eğittiği Türkmen birlikleri ve n i
hayet evlendiği kadınlardan dünyaya ge
len ve savaş çağrısında bulunan oğulla
rı Alaeddin, Murad, Süleyman ve Os
man'ın varlıkları Selim ile dövüşmeden 
tahtı bırakmayacağını  gösteriyordu . 
Kendisi Amasya dağlarının savaşçı Türk- · 
men aşiretlerinden bir ordu kurarken, on 
iki bin atlının başında i lerleyen büyük 
oğlu Alaeddin Bursa'yı babası Sultan Ah
med adına işgal etti. İstanbul'a yakın olan 
Anadolu 'nun başkentinin eline geçme
si, Selim'in zorbalığını Avrupa toprakla
rında bile dengeleyebilecek duruma 
getiriyordu.  
İmparatorluğu eline geçirmesine sonsuz 
yardımı olan hızlı karar verme yeteneği 

sayesinde Sultan Selim, hemen bazı 
ayrıcalıklar ya da cezalar vererek yeniçe
riler ile sİpahiler arasında baş gösteren re
kabeti sind irdi. 
Uludağ eteklerine doğru yeğeni Alaed
din' i  şaşırtmak için yetmiş bin askerle 
yürüdü. Aynı zamanda donanınayı görev
lendirerek, İskenderun Körfezi 'nden 
İzmir Körfezi 'ne kadar bütü n  Anadolu 
kıyılarını göz hapsine aldırdı. Böylece ai
lesinden birinin kaçarak, Cem'in baba
sı Il .  Bayezid 'e çektirdiğine benzer bir 
sıkıntı ihtimalini hertaraf etmek istedi .  
İmparatorluk ordusuna karşı Bursa'yı sa
vunamayacağını  anlayan Alaeddin hız
la babasının yanına döndü ve Ankara ge
çitlerinde mevzilendi. Bir süre sonra Şeh
zade Ahmed de Amasya civarına çekil
mek zorunda kaldı. Bu sırada iki oğlu Os
man ile Süleyman'ı lran'a göndererek, 
Şah İsmail 'den yardım istedi. 

Beş Yeğen Bir OdadaAynı 
Anda Boğduruldu 
Bu sefer sırasında Şehzade Ahmed en 
seçme birlikleriyle Amasya'dan çıka
rak kardeşinin dağılmış olan ordusunu 
iyice parçalayıp ezmek istedi.  Haremi
ni kentte bırakmıştı. Bu durumu öğre
nen Sultan Selim, kenti gafil avlamak ve 
Ahmed'in haremi ile ailesini eline geçir
mek amacıyla seçkin bir atlı birliğini  
Amasya üzerine gönderdi. Amacı, Ah
med'in haremini eline geçirdikten son
ra onunla pazarlık yapmaktı. 
II. Bayezid zamanından beri sadrazam 
olan ve Alexander Borgie ile Cem Sul
tan' ın pazarlığını yürüten Mustafa Paşa 
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değerli, fakat iki taraflı çalışan devlet 
adamlarından biriydi. Belki merhametin
den, belki de geleceğini güvence altına 
almak için her iki tarafın davasına hizmet 
ediyordu. Ahmed 'e haber göndererek 
Selim'in haremine ve çocuklarına karşı 
giriştiği eylemi bildirdi. Hemen geri 
dönen şehzade yalın kılıç Selim'in bir
liği üzerine hücum etti ve ailesine kar
şı düzenlenen suikastın öcünü sİpahile
rin kanıyla ödetti. 
Ele geçen bir mektup, Selim' in, Musta
fa Paşa'nın bu bozgunda parmağı oldu
ğuna dair kuşku duymasına neden oldu. 
Onun için kuşku duyulmak suçlu olmak 
demekti. Hemen çadırı önünde at üstün
de Divan'ı topladı .  Vezirler su ltanın 
önüne geldiklerinde her birine padişa
hın memnuniyetini belirten birer kaftan 
dağıtıldı. Yalnız sadrazama azil ve ölüm 
anlamına gelen kara kaftan kaldı. 
Başka buyruğa gerek olmadığını bilen ça
vuşlar hemen Mustafa Paşa'nın üzerine 
atılarak onu yay kirişiyle boğdu lar. Türk
lerin milli silahı olan yayın idam işinde kul
lanılması, boğdurulan kişinin geçmiş hiz
metlerinin anısını kirletmernek içindir. 
Fatih ve II. Bayezid dönemlerinde dört 
kez sadaret makamına çıkmış olan Her
sek Ahmed Paşa, bu yapıdaki bir padi
şahın buyruğu altında, böylesine tehli
keli göreve beşinci defa getirildi .  
Şehzade Ahmed'i  İran sınırının öte ta
rafına kadar kavalayan Selim, ordusunun 
yarısıyla İstanbul'a döndü. Amacı II. Ba
yezid'in bütün nesiini bir seferde yok et
mekti . 
II. Bayezid'in padişahlığının son dönem
lerinde ölen kardeşlerinin beş oğlu B ur-
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sa Sarayı 'nda tutuluyordu.  Beş yeniçe
ri subayına, onların Bursa'dan alınıp ls
tanbul'a getirilmesi için emir verdi .  
Beş yeğen amcalarından şefaat mı,  yok
sa ölüm mü göreceklerini bilemeden, iti
le kakıla büyük sarayın bir odasına 
hapsedildiler. Bulundukları oda padişa
hın dairesinden bir kafes ve bir perdey
le ayrılmıştı. Herhangi bir acıma duygu
sunun, yapılmasını istediği idamları ön
leyebilmesinden çekindiği için, yeğen
Ierinin öldürülmelerine bizzat tanık ol-

• 
mak istiyordu. 
Ellerinde yay kirişleri bulunan beş çavuş 
padişahın işareti üzerine çocukları öldür
mek için içeri girdi. Cellatları gören ço
cuklar dehşete kapıldı, fakat soylu dav
ranarak zaaf göstermediler. 
Yalnız dokuz yaşında olan en küçükle
ri, cellatların ayaklarına kapanarak, göz
yaşları içinde yaşamının bağışlanmasını, 
padişahın hizmetinde basit bir kişi gibi 
çalışacağını söyledi. O da ötekiler gibi 
Sultan Selim'in gözü önünde boğuldu. 
İçlerinde en büyükleri olan yirmi yaşın
daki olup Alemşah'ın oğlu ölürken hiç 
olmazsa cellatlarından öç almak istedi. 
Elbiselerinin altında sakladığı hançeri
ni çıkararak cellatlarıyla şiddetli bir mü
cadeleye girişti. Dört celladı öldürüp be
şincinin kolunu kesti. Tam kurtulacağı 
sırada, Sultan Selim'in çağrısı üzerine bir
kaç çavuş odaya girdi. Sonunda çoğun
luk karşısında gücü tükeneo genç kah
raman askerlerin kılıç darbeleri altında 
can verdi .  Öldürülen şehzadeler büyük 
bir cenaze töreniyle Bursa'ya gönderil
di ve ataları Sultan Murad'ın türbesine 
gömüldüler. 
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Başını Kemente Sessizce 
Uzattı 
Tahta karşı bir tehlike oluşturabilecek her
hangi bir unsuru kanında taşıyanların, acı
masızca idam edildiğini gören Şehzade 
Korkut, Selim'e karşı gösterilecek hiçbir 
yakınlaşmanın sonunda boynunu ke
mentten kurtaramayacağını anladı. He
men eyleme geçerek çevresine eski bey
lerini ve komutanlarını toplamaya çalıştı. 
Korkut'tan daha çabuk davranan Selim, 
avianma bahanesiyle, birden on bin ye
niçerinin başında Manisa kapılarına da
yandı. 
Gafil avianan ve kentte kuşatılan Korkut, 
ancak çınar ormanına açılan bahçe kapı
sından değişikkıyafet altında kaçınayı 
başarabildi. Yanında sadık dostlarından 
Piyale olduğu halde Teke dağlarında sı
ğınacak bir yer buldu. 
Buradan denize inerek amcası Cem 
Sultan gibi denizyoluyla Suriye'ye kaç
mayı tasarlıyordu.  Ancak eski zenginli
ğinin bir kalıntısı bu tasarısını gerçekleş
tirmesine engel oldu. Kaba keçe kaftan
lara bürünmüş iki kaçak .atlı sığındıkla
rı mağarada birkaç günden beri açlık çe
kiyorlardı. Yakınlarında koyunlarını ot
latan bir Türkmen çobandan ovadaki ka
sahaya inerek kendileri için ekmek sa
tın almasını istediler. 
Korkut, çobanın daha çabuk gid ip dön
mesini sağlamak için kendi atını verdi. 
Değerli atı ve eyer takımının zenginli
ğini gören diğer çobanlar iki yabancının 
bey olmasından kuşkulandı. 
Padişah Selim adına Teke'yi yöneten 
Kas ım Bey'e hemen haber uçurdular. 

Kasım Bey'in askerleri iki kaçağı saraya 
getirdi .  Korkut'u tanıyan Kasım Bey, 
Sultan Selim'e haber gönderdi .  Selim 
tutsakların hemen Bursa'ya yollanması
nı istedi. Kente yaklaşan Korkut'u sahip 
olduğu soylu kandan dolayı saygıyla kar
şılamak için Sinan Paşa 'yı görevlendir
di. Sinan Paşa Korkut'u başkente pek 
uzak olmayan bir köşkte ağırladı. Bu da
vette Şehzade Korkut'u kuşkulandıracak 
hiçbir şey yoktu. 
Eski arkadaşı yiğit Piyale ile aynı odada 
yatıyordu. Bir gece Sinan Paşa, Piya1e'yi 
sudan bir bahane ile arkadaşının odasın
dan ayırdı. Güvensiz bir biçimde uyuyan 
Korkut'u,  ölüm ilanını okumak için 
uyandırdılar. 
Son duasını yapmak ve hem kardeşi, 
hem celladı olan Sultan Selim'e bir 
mektup yazmak için bir saat süre istedi. 
Kendisine isteği süre verildi. Serbestçe 
duasını yaptı ve kardeşine manzum bir 
mektup yazdı. 
Sessizlik, yazgısına boyun eğme ve tasav
vuf içeren bu ölüm mektubu, şehzade
yi son anında bile yaşamdan zevk alabi
lecek ve soğukkanlılığını koroyabilecek 
bir ruhsal durumda tutan ince ve ulu dü
şüncelerle yoğrulmuş olduğunu gösteri
yordu.  Son satırı da yazınca kendiliğin
den boynunu kemende uzattı. 
Kardeşinin ölümünden çok, veda mek
tubuna karşı duygulanın Sultan Selim, 
mektubu okurken gözyaşlarını tutama
dı. İmparatorluğunun geleceği için öldür
mek zorunda kaldığı kardeşi için üç 
günlük yas ilan etti. Korkut'un en yakın 
arkadaşı Piyale'nin bağlılığını hoş karşı
ladı ve kardeşinin türbesine bakmasını 
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kendisinden istedi. İhbarlarının karşılı
ğını almak için Bursa'ya gelmiş olan Te
keli Türkmen çobanları nasıl ödüllendir
diğini halka göstermek için, on beş ço
banı Bursa-Teke yolu üzerinde astırdı. 

Ahmed de Sultan Selim' e 
Yenik Düştü 
Daha savaşçı olan kardeşi Ahmed' in 
olası bir saldırısını önleyebilmek için sü
rekli olarak Anadolu 'ya egemen olan 
Bursa'da kalmak zorundaydı. 
Nitekim OtUZ bin İranlı Türk'ün baş ına 
geçen Ahmed, Anadolu'nun kalbine 
doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Gittik
çe kuvvetlenen ordusunun birlikleriyle 
Batı Anadolu 'nun dağlarına kadar dayan
mış, önüne çıkan padişahın öncü kuvvet
lerini ve komutanlarını geri püskürtmüş
tü. Surların gerisindeki Bursa halkı deh
şet içinde kalmıştı. 
Rumeli ordusunu ve Kırım hanının kuv

vetlerini yardıma çağıran Sultan Selim, 
iki kanattan Ahmed'in ordusuna saldır
dı. Kendisi de merkezde atlıların başın
da bulunuyordu. Ahmed'in merkezi Se
lim'in saldırısı karşısında dağılınca kanat
tarla bağlantısı kesild i. 
Kaçmakta olan askerlerin akıntısına ka
pılan Ahmed'in atı, bir bataklığın kena
rında dar bir parikada koşuyordu. Kay
gan toprak atın ağırlığına dayanarnadı ve 
çöktü. Ahmed çukura yuvarlandı. Atın 
ve si lahlarının ağırlığından kurtulmaya 
çalışırken kendisini tek başına izleyen bir 
Türkmen beyi hemen atından indi, si
lahlarını aldı ve e llerin i  kemeriyle bağ
ladı. Özgürlüğünü elde etmek isteyen 
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Ahmed başındaki sorgucun pırlantasını 
Türkmen beyine önerdi. 
Bey," Benim gibi padişahın bir kölesine 
çok fazla bir armağan" diye alaylı bir ya
nıt verdi. 
Onlara yetişen öteki s İpahiler Ahmed' i  
Sultan Selim'e götürdüler. 
Savaştan sonra otağına çekilen Selim kar
deşini görmek istedi. Bunun üzerine ona 
bir mektup yazan Ahmed artık tahttan 
ve özgürlüğünden vazgeçtiğini bildiriyor, 
yalnız yaşamının bağışlanmasını istıi
yordu. 
Padişah kararından dönmedi. Mektubu 
getiren adama, "Gi� ona söyle, biz dini
mizi ve yurdumuzu kurtarmak ve bir de
li şeyhin çıkardığı ayaklanmayı bastırmak 
için dövüşürken Amasya'da onursuzca is
tirahata çekilen ve gençliğini haremin
de, kadınlar arasında harcayan bir Os
manlının yaşamaya hakkı yoktur" diye 
bağırdı. 
Sultan Selim yok etmek istediği kurban
larının hepsinde bir suç bulma yı pekiyi 
biliyordu.  
Ahmed hiç  olmazsa öldükten sonra, 
kardeşi tarafından türbesinin, onuruyla 
uygun bir biçimde yapılmasını sağlamak 
için, elinde bulunan ve Ceneviz kuyum
cuları tarafından işlenmiş, son derece de
ğerli bir yüzüğü çıkardı ve bunu Selim'e 
şu notla birlikte yolladı:  
"padişaha bir anı olarak gönderdiğim bu 
armağanın değers izliğinden ötürü ken
d is inden af dilerim !"  
Bunu duyan zalim Sultan Selim, "Ben de 
ona yenilen Osmanlı şehzadesine yaraşan 
sancağı, yani mezarı veriyorum " dedi. 
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Birkaç saat sonra idam edilen Ahmed, da
ha önce II. Murad'ın türbesine defnedil
miş olan beş yeğeninin yanına gömüldü. 

Ruslar la Ticaret Anlaşması 
Yapıldı 
İran Şahı Şah İsmail hariç tutulursa, bü
tün Avrupa ve Asya devletleri elçiler gön
dererek zorbalığın, zaferin ve cinayetie
rin sonunda kazanılan hakları tanımak 
için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Yene
dik elçileri cömertlik ve dalkavuklukla 
başı çekiyordu . 
Rusya ilk elçisinin yarattığı olumsuz 
havayı silmek için, çok daha saygılı ve 
mesafeli davranan Alekseyiefi İstanbul'a 
gönderdi .  O sıralar Moskova'da ege
menliğini sürdüren III .  Vasiliy Osman
lı padişahına köklerin in aynı olduğunu 
anımsatıyor ve mektubunda, "Babaları
mız kardeşti, n için biz de kardeş olma
yalım?" diye soruyordu.  
H uz ura çıkan Alekseyief kollarını  göğ
sünün üzerinde kavuşturdu. 
Selim Rus elçisinin yanına Kemal Bey' i 
verdi ve Moskova'ya yolladı. Kemal 
Bey, Vasil i 'ye biri Arapça öteki Slav di
linde yazılmış iki mektup verdi .  Ruslar 
ve Osmanlılar böylece kend i  yurttaşla
rına tam bir özgürlük ve güven sağlayan 
karşılıklı ticaret anlamasını imzaladılar. 
Kırım Türklerini yenip kendisine bağ
lamak isteyen Rusya, Selim' i  Kırım 

haniarına karşı bir ittifak yapmak için bo
şuna kandırmaya uğraştı. 
Selim gençliğinde Kefe'de bulunurken 
dostu ve yardımcısı olan Mengli Giray'ın 
bir kızıyla evlenmişti. Ailesinin bireyle
ri ve imparatorluğun sadık adamları 
olan Kırım Türklerine karşı hiçbir itti
faka girmedi. Gençliğinden beri İ ran'la 
savaşmak için fırsat kolluyordu .  
İran Türklerinden alınması gereken üç 
öcü vardı: Bunlardan ilki babası II. Ba
yezid'in ordularının yenilmesinden do
layı milli olanı; ikincisi İslamiyeti p�rça
layan Sünnilik- Şiilik çekişmesinden 
dolayı dinsel olanı ve üçüncüsü de Os
manlı tahrında rakipleri şehzade Ahmed 
ile öteki yeğenierinin İran 'da sığınacak 
yer bulmuş olmalarından ötürü tamamen 
kişisel olanıydı. 

Adına İran Denilen Ülke 
Başına geçen hükümdarların Okyanus 
dalgaları gibi değişken olan İran 'daki 
olayları ve Selim'in 15 14'te hazırladığı se
feri anlatmadan önce konu etmek tarih
çinin bir görevidir. O zamanlar bütün 
lran ' ı  egemenliği altında toplayabilmiş 
en savaşçı ve en güçlü hükümdarlardan 
biri olan Şah İsmail, Safevi tahtında 
oturuyordu .  
Safevi hanedam tahtı, askeri zaferlerle, 
zorbalıkla, dalkavuklukla ya da bir cina
yet işleyerek elde etmemişti. Dayandı
ğı tek şey erdemdi. Safi-el Din3 adında 

3 Safiyüddin Erdebili, Şeyh: iranl ı  mutasawıf (Erdebil 1 252- Geylan 1 335). Tasawuf konularındaki bilgisiyle ün kazan
dı. i ran ilhanlılarının veziri olan Reşidüddin ile yakın ilişkiler kurdu ve onun tarafından korundu. Zamanla çevresinde top
lananlar ve ona bağlananlar çoğaldı. Safiyüddin'in halk üstündeki etkisi ilhanlı Hükümdan Emir Çoban'ın ilgisini çekti. 
Emir Çoban, onu ziyaret etti .  Safiyüddin iran'da Şiiliğin kurucusudur. Ona göre Hz. Ali bilgi ve manevi derece bakımın
dan bütün öteki halifelerden üstündür ve halifeler babadan oğula geçen dinsel ve siyasal bir görevdir. 
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bir bilge İran'ın göçebe aşiretlerinin 
bulunduğu dağlık bölgelerde kendine 
özgü şartlar içinde yaşıyordu.  
Zerdüşt ve Hz. Muhammed'in dinlerin
den önce İran'a egemen olan saf tanrı
cılık felsefesinin geleneklerin i  miras 
almış olan bu yoksul bilge, söylendiği
ne göre, doğanın ilhamı, vicdanın sesi ve 
erdemin ibadeti olarak kabul ettiği Tan
rı'dan başkasına gönül vermemişti. 
Safıyüddin inanışını İslamiyet ile birleş
tirmeye çalışıyor ve aynen İslam pey
gamberinin yaptığı gibi, halkını hurafe
lerden ve taassuptan kurtarmak istiyor
du.  Bunu sağlamak için yaptığı konuş
malarda ve özellikle örnek davranışıyla 
daima istediği yönde telkinde bulunu
yordu. 
İ lk inanışlarından beri, Hindistan'dan 
akıp gelen ilkel dinlerin anılarıyla iyice 
uygariaşmış olan İran, Şeyh Safiyüddin'in 
düşünsel ve pratik tanncılığına herhan
gi bir Doğu ülkesinden çok daha fazla 
yatkındı. inancı karanlıkta parıldayan bir 
ışık gibi yayıldı.  
Kendi zihninde ihtiras, tutuculuk ve çe
kememezlik en küçük bir yer bile tut
madığı için basit ilkeleri, kısa zamanda 
zihinler üzerine gerçek egemenlik kur
du ve çok sayıda taraftar topladı .  Gerçe
ğin çıkarları d iye adlandırdığı dünya 

l ;ı mz Sultan Selim 'in Iran 'dan dönüşü 
(Hüncrnamc 'den) 

zenginliklerini bazı kişilerin hırsla ara
masına karşılık o ş iddetle geri itti. 
Bu bilge kişinin ünü o kadar yayılmıştı 
ki, o sıralar lran' ı  istila eden Timur bi
le Şeyh Safıyüddin'in oturduğu dağlara 
kadar gitmekten çekinmemişti.4 
Daha sonra şeyhe "Ruhumu zenginleş
tiren ulu gerçekleri bana anlattıktan 
sonra size ne verınemi istersiniz?" diye 
sordu. 
B ilge, dünyanın egemenıne şu yanıtı 
verdi:  

Halifeliğin özü siyasi güçten çok bilgiye dayanır. Bu yüzden Hz .  A l i  "Arifibillah"tır. Velilik makamının sahibi ve şahı (Şa
hı Velayet) Ali' dir. Kısa sürede gelişen ve bütün iran'ı, Anadolu'nun doğu bölgelerini kaplayan Şii inançları zamanla 
siyasal nitelik kazandı. Safiyüddin'in soyundan gelenler (Safeviler) onun inançlarını devlet düzeni, siyasal bir kurulu
şun temel i lkeleri olarak benimsediler. 
4 Safiyüddin' i  ziyaret eden Timur değil, i lhanl ı Hükümdan Emir Çoban' dır. Timur'un ilgi duyduğu şeyh, Safiyüddin'in 
tarunu Hoca Alaüddin Ali' dir .  Safiyüddin ira n halkına yaptıkları baskının kaldırılmasını istedi ve böylece halkını huzu
ra kavuşturdu. Timur Hoca Alaüddin Ali'yi ziyaretinden sonra, ona Erdebil ve köylerini verdi. Timur'un Anadolu'dan 
iran'a götürdüğü Türkmenler Erdebil'e yerleşti ve Hoca Alaüddin Ali'nin müritleri oldular. 
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"Kendim için hiçbir şey istemem. Ama 
elinizdeki Türk tutsakları serbest bıra
kırsanız beni sevindirmiş olursunuz." 
Timur, ayağına kadar gid ip öğütlerini 
dinlediği şeyhin bu isteğini yerine getir
mezlik edemedi. 
Her yerde gerçeği arayan ve erdemi düş
manı Hıristiyanlarda bile yücelten Timur, 
bu çobanların şeyhinin öğütlerini, ilkele
rini mütevazı bir hayranlıkla dinledi. 
Şeyhin teşviki sayesinde İran'da özgür
lüklerine kavuşan bu Türk aşiretleri 
hemen dağlık bölgelere yerleşti ve bir 
gönül borcu olarak kurtarıcılarının inanç
larını benimsediler. İran'ın geri kalan 
toplumunun kötülüklerinden ve köle ru
hundan uzak olan bu aşiretler, şeyhin to
runlarının5 lsfahan ve Bağdat tahtlarını 
ellerine geçirmelerini sağlayacaktır. 

Dinsel Ayrılıktan Doğan 
Kin 
Safıyüddin'in oğlu babasından bilgelik 
ve manevi otoriteyi miras aldı. Kutsal 

sözleri yaymayı sürdürerek bütün İran 'ı, 
Suriye'yi dolaştı ve Mekke'de öldü .  
Mezarı bugün de  saygı görür. Küçük to
runu Cüneyd, şeyhin mirasını aynen 
devraldı ve büyük bir çabayla kutsal 
inancı yaymaya çalıştı. 
Fatih Sultan Mehmed ile olan savaşları
nı anlattığımız Uzun Hasan İran'a egemen 
olduğu sıralarda, kızlarından birini Şeyh 
Cüneyd'e verdi. İran'ın başka bir bölümü
ne hükmeden Cihan Şah tarafından de
vamlı iziettirilen Cüneyd, Şirvan eyaleti-• 
ne kaçtıysa da kendisine yetişen Cihan 
Şah'ın atlıları tarafından okla öldürüldü. 
Cüneyd'in oğlu Şeyh Haydar da, yine Ci
han Şah tarafından idam edildi. 
Haydar'ın da yok edilmesi Şiilerin mü
cadeleyi hızland ırmalarına neden oldu. 
Şeyh Haydar'ın türbesi adeta yeni inan
cın tapınağı haline geldi. Arka arkaya sul
tan ilan edilen oğullarından ikisi Şeyh 
Haydar'ın taraftarlarınca büyük bir özen 
gösterilerek yetiştirild i. Ancak, tahta 
çıkmaları ile öldürülmeleri pek uzun sür
medi. Oğullarından üçü ncüsü olan Şah 

5 Okurlarımıza bu bölümde adları geçecek olan Şeyh Safiyüddin'in torunlarını daha iyi tanılabilmek için "Safevi Ha
nedanı" hakkında şu kısa bilgiyi vermeyi uygun bulduk: "Safeviler, iran'da bir tarikat ve devlet kurmuş olan bir Türk 
hanedanıdır. Hanedan adını Safeviye tarikat şeyhi Safiyüddin'den (Doğumu 1 252-1 335)  alır. Şeyh Sadreddin Musa, 
Safiyüddin'in oğlu (şehliği 1 335- 1 392) babasının ölümü üzerine şeyh oldu. Sadreddin Musa'nın döneminde Safeviie
rin manevi etkinliği artt ı .  Hoca Alaüddin Ali, öncekinin oğlu (şeyhliği 1 347-1429). Babasından sonra tarikatın başına 
geçti. i lk Osmanlı padişahları bu tarikatın şeyhlerine her yıl "çerağ akçesi" adıyla armağan gönderirdi. Hoca Alaüd
din Ali'ye kadar Sünni olan bu tarikat, Hz. Ali soyundan gelen "işnaaşariye"yi (On iki imam) tutanları kazanmak ama
cıyla Şi i oldu. Şeyh ibrahim, Hoca Alaüddin Ali'nin oğlu (şeyhliği 1 429-1447). Şeyh Cüneyd öncekinin oğlu (şeyhliği 
1 447-1 460). Babasının ölümü üzerine tarikatın başına geçti. Şeyhliği şahlığa çevirmek için çalıştı. Şiiliği bütünüyle be
nimsedi. Azerbeycan, Doğu Anadolu ve iran'ın öteki bölgelerine müriller gönderdi, yer yer isyanlar çıkardı. Karako
yunlu Cihan Şah, onu sınır dışına çıkard ı .  Karaman' a sığ ındı. Amacı anlaşıldığından burada da tutunamadı. içel böl
gesinde, Güneybatı Anadolu'da ve Kuzey Suriye'deki Türkmen aşiretleri arasında Şii l iği yaymaya çalıştı. Daha sonra 
Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın yanına gitti. Şirvan Hükümdan Halil i le yaptığı savaşta öldürüldü. Şeyh Haydar, 
öncekinin oğlu (şeyhliği 1 460-1488). Şeyh Ali, öncekinin oğlu (şeyhliği 1 488-1 494). Şah ismail, Şeyh Haydar'ın oğlu, 
Şeyh Ali'nin kardeşi (doğumu 1 487-1 524). 
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İsmail'in ailesinin ünü, erdemleri, başı
na gelen felaketler halkın kendisini tut
masını sağladığı gibi, bütün İran'ın kısa 
b ir zaman sonra çevresinde birleşmesi
ne de neden oldu. 
Şah İsmail Hz. Ali 'nin uzaktan akraba
sı olduğu için, Hz. Fatma'nın oğullarını 
tutan İranlılar arasında önemli bir yeri 
vardı.6 Sürekli olarak birbiriyle çekişen 
büyük aşiretlerin anlaşmazlıkianna ya
bancı olduğu için onlar tarafından bir ha
kem gibi karş ılandı. Bağdat fatihi, Ti
mur'un oğu llarını alt eden Şah İsmail'in 
ülke içinde bir rakibi olmadığı gibi, ü l
ke dış ında da Osmanlılardan başka bir 
düşmanı yoktu. Hz. Muhammed 'in ai
lesinin iki kolu arasına atılmış olan ay
rılık o kadar yerleşmişti ki, hiçbir barış 
uzun ve samimi olamazdı. Dinsel kin, ül
kelerarası kine dönüşmüştü. Osmanlılar 
arasında, özellikle yobaz dervişlerin dil
lerinden düşürmedikleri bir söz vardı :  
"Savaş sırasında bir Şii'yi öldürmenin Al
lah ve Peygamber nezdinde, bir Hıristi
yanı  öldürmekten yetmiş kez daha faz
la sevabı vardır." 

Selim'in Neden Olduğu 
Kıyım 
Osmanlıların bu tutuculuğuna inandığı 
için mi, yoksa inanmış görünmek için  mi 
olduğu aniaşılamayan bir nedenden Sul
tan Selim Anadolu ve Rumeli 'de bulu
nan bütün Ali taraftarlarını yok etmeye 
başladı.  lranlı şeyhin yaptığı propagan-

dayla çıkardığı isyanlar sonunda özellik
le Türkmenler ve Karaınanlılar arasın
da Ali taraftarları çoğalmıştı. 
Sultan Selim casusları aracılığıyla Ana
dolu ve Rumeli 'nin bütün köy, kasaba 
ve aşiretlerinde yaşayan Alevilerin liste
lerini hazırla ttı. Bu listelerde yedi yaşın
dan ihtiyarlara kadar kırk bin kişinin adı 
yazılmıştı. 
Bursa Sarayı'ndan verilen bir işaret üze
rine bu kırk bin kurban milli  inanç adı 
altında acımasızca boğazlandı.  Bu kıyı
ının yarattığı dehşet havası, buna benzer 
olaylar İtalya, İspanya ve Fransa'da da 
oluyor gerekçesiyle Osmanlı tarihçileri 
tarafından önemsenmedi. 
Burada gerçek olan Avrupalı kralların da 

mezhep ayrılıkları yüzünden toplu öldür
me olayiarına neden olduklarıd ır. Ama 
bu gerçek, Sultan Selim'in din adına yap
tığı bu kıyıının dehşetini görmezden gel
memize neden olamaz. Bu kıyıma tanık 
olan Venedik Elçisi Mocenigo bile tama
men ilgisiz kalmış, çağdaş tarihçiler
den biri kendisinden söz ederken şöy
le demiştir: 
"Düşüncesine göre, bu kıyıını yaratan 
Sultan Selim'in adalet ve insanlık bakı
mından Avrupa'da bir eşi daha bulun
mazmış." 
Bu tür cinayetler karşısında taraf tutma
dan gözlem yapabilecek durumda olan
ların vicdanları bile tutucu luktan ötürü 
bu derecede kapalı kalmıştı. 
Yok edilen kırk bin Ş i i 'n in  yükselen 
feryatları, onlarla aynı inançları payla-

6 Safeviler bir Türk ailesi olmakla birlikte, politikalarını halka yaymak amacıyla yayınladıkları Silsilename'de kendileri
ni "Sadatı Hüseyniye"den (Hüseyin'in Evlatları) olarak göstermişlerdi .  Herhalde bu kaynak, Alphonse de Lamartine'i 
yan ılttı. 
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şan İ ran ' ı  ayağa kaldırdı. Şah İsmail öl
dürü lenlerin öcünü almak için yüz bin 
kiş i l ik ordusunu harekete geçirdi .  Ya
nına Şehzade Ahmed ' i  de alarak Türk 
sınırına kadar yaklaştı. Amacı Ahmed ' i  
ileri sürerek tahtı zorla eline geçiren Se
l im'i  güç duru mda bırakmaktı. Oysa 

. Sultan Sel im, İran.'ın  bu saldır ıs ını  
bekliyordu .  Belki  de Şi i ler i  idam etti
rerek böylesine korkunç bir bahane ya
ratmayı tasarlamıştı. Savaşarak tahtı 
eline geçirdiğinden, ancak yeni bir sa
vaş sayesinde yerinde daha sıkı tutuna
bilird i .  
Sanki imparatorluğun karşı karşıya kal
dığı tehlike kendisini hazırlıksız yakala
mış gibi, Bursa'da hemen at üzerinde bir 
Divan toplantısı yaptı. Vezirlerine, pa
şalarına ve sancak beylerine karşı bir sa
vaş nutku söyleyerek kutsal savaş ilan et
tiğini ve İran'a sefer başlangıcı olarak Ye
nişehir'i seçtiğini bildird i. Yaşlı bir yeni
çeri d ışında hiç kimse bir i tiraz ya da 
onaylama hareketinde bulunmaya cesa
ret edemedi. 
Padişahın hiddetinin kendi başlarında 
patlamaması için zaten herkes sessizli
ğini korumaya alışmıştı. Yalnız padişahın 
ayaklarına kapanan yaşlı bir yeniçeri, as
kerle rini nihayet kutsal savaşa götürdü
ğü için kendisine gönül borcunu sundu. 
Yenlçeriniruçabasını ödüllendirmek üze
re Sultan Selim hemen kend isine san
cakbeyliği unvanını verdf ve çevresinde
kilere şöyle bağırdı :  
"Çift yürek taşıyanlar birini yüreksiz ar
kadaşlarına versinler. Padişahları dinleri
nin ve ülkelerinin düşmanını ararken ra
hatını düşünen Osmanlıların vay haline !" 

Sefer Hazırlığı 
At üstünde yapılan Divan toplantısından 
hemen sonra Sultan Selim sarayına dön
meden aynı dinsel  heyecanı Rumeli'de 
de yaratmak için Edirne'ye gitti. 
Hıristiyan devletlerle yapılmış olan ba
rış Rumeli ordularını serbest bıraktığı 
için bütün Tuna, Makedonya, Yunanis
tan orduları Anadolu'ya sefere çağırıldı. 
Birkaç gün sonra altmış bin askerin ba
şında İstanbul'a gelmiş, otağını surların 
dışına, Eyüp Sultan Camisi yanın:t kur
durmuştu. 
İslam'ın ilk şehitlerinden biri olan Eyüp 
Sultan' ın türbesini ziyaret etmiş ve sal
tanat kılıcını kuşanmıştı. 
Bu törenden sonraki gün Manisa'da bu
lunan oğlu Şehzade Süleyman'ı çağırmış, 
yokluğu sırasında imparatorluğu yönetme
sini istemişti. Boğaz'ı geçtikten sonra Ru
meli ordusunu sıkı adımla Yenişehir'e sür
müş, orada kendisini bekleyen Anadolu 
ordusuyla birleşmişti. Sinan Paşa'yı Ana
dolu Kazaskerliği'ne atadı. Böylece hem 
İstanbul'u hem de durmadan insan, silah 
ve altın sağlayan zengin Anadolu eyaJet
lerini güvenli ellere bıraktı. 

Şah İsmail' e Mektup 
Yenişehir'e gelince, Kuranıkerim'in ön
gördüğü üzere önce Şah İsmail'e bir 
mektup yazmış, harekete geçmeden 
onu tehdit etmiş ve düşmanını savaşa ha
zırlanması için uyarmıştı. Bu uzun beyan
name Selim'in zihin durumunu ve Os
manlı devlet adamlarının dehası ile kul
landıkları dili göstermesi bakımından son 
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derece ilgi çekici olduğundan, buraya ba
zı parçalarını almayı uygun buldum. 
Mektubun içeriğinde Doğu'nun siyasi 
yazarlarının askeri, tutucu, mezhepçi, 
devlet adamlığı ve şairlik gib i birtakım 
özellikleri gözler önüne serilmektedir. 
Sultan Selim mektubunda şöyle de
mektedir: 
"Osmanlıların padişahı olan ben, yüzyı
lın kahramanlarının efendisi olan ben, 
bütün kişiliğimde Feridun'un7 gücünü, 
İskender'in şanını, Hüsrev'in8 adaletini 
ve bağışlamasını topladım. 
Bütün kafideri yok eden, gerçek inan
cın düşmanlarını ezen, yüzyılımızın fi
ravunlarına ve zalimlerine dehşet saçan 
yine ben; en dayanıklı asaları bile kıran 
ben, Murad Han'ın oğlu, Fatih Sultan 
Mehmed Han'ın oğlu ,  Sultan Baye
zid'in oğlu Sultan Selim Han, sana zalim
l ikte İran'ın kanlı hükümdarları Sohak 
ve Efrasiyab'a benzeyen Şah İsmail'e di
yorum ki: 
"Allah 'Biz yeri ve göğü oyuncak yapmak 
için yaratmadık, demiştir." 
Selim daha sonra Şah İ smail'e Tan
rı'nın yarartıkianna hükmetıneye layık 
olmadığını kanıtlamak için uzun uzun 
hakaretlerde bulundu. 
Devletin bilginlerinin onu yargılayarak, 
davranışların ı  uygun bu lmadıklarını 

ve idama mahkum ettiklerini ekledi.  
Mektuptan bir başka bölüm de şöyle: 
"Bu arada, Peygamber'in düşüncesine ve 
inancına uygun bir  b içimde hareket 
ederek, savaşa başlamadan önce sana kı
lıç yerine Kuranıkerim'in sözlerini sunu
yor ve gerçek inanca geçmen için  seni 
teşvik ediyoruz. Bunun için  sana aşağı
daki satırları yazdık: 
Hepimizin ayrı bir doğası vardır. İ nsan 
zihni ise altın ve gümüş cevherlerine 

• 
benzer. Saf ile saf olmayan toprak için-
de karışık durur. Bir kötülüğü ortadan 
kaldırmak için en etkili vasıra vicdanın 
bütün derinliğine inmek, hatalarma dik
kat etmek, bağışlayan ve koruyan Al
lah'ın affını gerçek bir pişmanlıkla iste
mektir. Şu halde biz senden hemen ül
kene dönmeni ve ülkemizden alınan 
toprakların hemen geri verilmesini isti
yoruz. 
Ancak baş ına gelecek felaketiere rağ
men, eğer hala geçmiş davranışlarında ıs
rar edersen, az bir zaman sonra ovaları
nın çadıriarımızla kaplandığını ve asker
lerimizin topraklarını istila ettiğini göre
ceksin. 
İşte o zaman bir kahraman lık mucizesi 
olacak ve Allah'ın ordularımız hakkında
ki iradesi gerçekleşecektir. Bundan son-

7 iran'da Pişdadiyan sülalesinin hükümdan (iö 750). Cemşid'in torunu. iran'da Dahhak halkı kırıp geçirdiği gibi Cem
şid'i de öldürmüştü. Bunun üzerine iranlılar Gave adlı bir demircinin önderliğinde ayaklandı. Dağlara kaçırılarak ço
banların yanında büyütülen Feridun'u i ran tahtına çıkardılar. Feridun bir süre sonra Turan' ı ve Arap ülkelerini ele ge
çirdi. Feridun iran'da efsaneleşti. Avesta ve Şehname'ye göre beş yüz yıl egemenlik sürdü. 
8 Pers Kralı Kavad'ın en küçük oğlu. Babasının ölümü üzerine iS 53 1 yılında hükümdar oldu. Hüsrev'in la kabı Pehle
vi dilinde "ölmez ruhlu" anlamına gelen Nuşirevan'dır. Araplar ona "Kisra" ve "Nuşirevan-ı adil" derlerdi. imparator
luğunun sınırlarını genişletti. Adalet, iffet ve hoşgörüde büyük ün kazandı. 
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rası selamet yolunda ilerleyen) ere selam 
olsun." 

• • Kılıçın Dudağını Öpehilen 
S " ava§ ÇI 
Sürekli olarak sayıları artan ordu İran sı
nırına yakın bir nokta olan Sivas'a gel
diğinde, Sultan Selim tarafından denet
lendi. Osmanlı ordusunda yüz seksen bin 
savaşçı asker, on bin yiyecek götüren ka
tırların sürücüsü, altmış bin deve bulu
nuyordu. Pirinç ve arpa yüklü bir donan
ma Trabzon Limanı'na demirlemişti. 
Binlerce deve ordunun iaşesini sağlamak 
için iki kent aras ında gidip geliyordu. 
Osmanlı ordusunun gücünü haber alan 
Şah İsmail, Selim ile kendi arasında bir 
çöl yaratmak düşüncesiyle bütün bölge 
halkını geri çekti ve sınıra yakın bütün 
tarım ürününü yaktırdı. 
Şah İsmail' in bu engelinden kaygılanan 
Sultan Selim, İ ran şahına hakaret olsun 
diye bir cüppe, bir değnek, bir kıl kuşak
tan oluşan bir armağan gönderdi .  Böyle
ce tahta s ilah gücüyle değil, dervişlik 
ederek geçen Şah İsmail'in atasını anım
satmak istiyordu.  
Bu anlamlı armağanın yan ında yollanan 
mektup Farsça ve aruz vezninde kaleme 
alınmıştı: 
"Tahtları zor kullanarak ele geçirenler 
hiç olmazsa göğüslerini oklara karşı bir 
kalkan gibi kullanmasını bilmelidir. im
paratorluk denen sevgili, kılıcın dudağı
nı öpebilen savaşçının kendisini öpme
sine izin verir. " 

Şah İsmail' den Bir 
Küçümseme 
Şah İsmail bu mektuba ve armağana bir 
elçiyle yolladığı bir kutu Afyon sakızıy
la karşılık verdi.  Böylece Osmanlı padi
şahının düşüncelerinin  hayal olduğunu 
göstermek istiyordu. Yalnız Şah İsmail'in 
Osmanlıların savaş ilanma verdiği yanıt 
adalet, ılımlılık ve mağrur bir küçümse
me içeriyordu:  
"Sana bu mektubu keyfiınce süresini  
uzattığım bir av eğlencesi sırasında ya
zıyorum. E lçime istediğini yapmakta 
serbestsin." 
Sultan Selim, Şahkulu adını taşıyan el
çinin kulaklarını ve bumunu kestirdi ve 
Şah İsmail'e gönderdi.  

••utanç İçinde Geri 
Dönmeye Gelmedim" 
İran hükümdan tarafından yakıp yıkılan 
ve tamamen çıplak bırakılan bir arazi, 
Sultan Selim'i kendisini Tebriz'de bek
leyen Şah İsmail'den ayırıyordu. Çölü aş
mak için gereken kırk günlük yolculuk
tan çekinen Osmanlı ordusunda itiraz
lar artıyor, dönme istekleri duyulmaya 
başlıyordu. Vezirler ve beyler, padişahın 
çocukluk arkadaşı ve çevresindeki dal
kavukların en sevileni olan Hemdem Pa
şa'y ı  birliklerin hoşnutsuzluğu nu ve 
inatçılığın tehlikelerini anlatmak için sul
taola görüşmeye yolladılar. Sultan Selim 
yanıt olarak Hemdem Paşa'nın kellesi
ni vurdurdu ve yeniçerilerin gözü önün
de çadırının önünde mızrağa geçirdi. 
Korku ve dehşet irirazı bastırdı ve ordu 
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yavaş yavaş Tebriz'e doğru yürümeye 
başladı. 
Yolda açlıktan ve susuzluktan başka 
düşmanla karşılaşılmadı. Askerler, atlar, 
develer yok oluyord u. 
Sultan Selim üçüncü kez Şah İsmail'e 
mektup yazdı: 
"İsmail sağ mısın, ölü müsün?  İşte ge
l iyorum.  Haftalardır ne seni, ne ordunu 
görerneden ilerliyorum. Bana inan ve ö
ğütlerimi dinle. Eğer saklanmakta devam 
edersen bil ki adam değilsin. M iğferini 
çıkart, yerine kadın peçesi tak; zırhını at, 
şemsiye ve yelpaze al." 
Osmanlı padişahı, mektubun içeriğini 
daha iyi anlatabilmek için elçisiyle birlik
te, Şah İsmail'e şemsiye ve peçe yolladı. 
Hiçbir şey, Şah İsmail ' i  sabırlı davranı
şından uzaklaştıramıyordu.  Yorgunluk
tan bitkin düşen Osmanlı ordusu, sonun
da Tebriz'e açılan vadilere erişti. Safe
vi atiısı tarafından yakılmış ağaçların ve 
güneş altında kavmimuş ürünün göster
diği kuraklık ve ölüm manzarası yeniçe
cilerin yeniden yemyeşil otlaklara ve ürü
nü bol topraklara dönme isteğini alevien
d ird i.  
Padişahın otağı çevresinde kümelenerek 
isteklerini kabul ettirmek için yüksek 
sesle aralarında konuşmaya, bağırmaya 
başladılar. Hemen atına binen Sultan Se
lim yeniçerilerin aralarına girdi ve gür
ledi: 
"Benim sadık kullarımın konuştukları 
dil bu mu? İ tiraz etmeden itaat edenler, 
bu mudur itaat etmek? Aranızda karıla
rını ve çocuklarını görmek isteyenler var
sa geri çekilsinler! Korkaklar, Allah yo-
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lu nda kılıç ve yay kuşanmış cesurlardan 
serbest ayrılsın lar! Bana gelince, ben bu
raya utanç içinde geri dönmek için gel
medim." 
O sırada meydana gelen güneş tutulma
sından hava kararınca padişahın konuş
masının etkisi bir kat daha arttı. Eski<;len 
güneşe tapan İ ranlılardan güneşin ışık
larını esirgemesini, İ ran'ın yenileceğine 
yoran yeniçeriler cesaretlendi. 
Nihayet iki gün sonra Sultan Selim, Çal
dıran Ovası'nın bir ucunda Şah İsmaiı;in 
sayısız çadırını gördü ve kendisini bek
lediğin i  anlad ı. Doğa bu iki hükümda
rıo kıyasıya dövüşünü seyretmek için 
sanki o yeri özellikle bir arena gibi yarat
mıştı. 

Ufukta Rengarenk 
Sancaklar Görününce 
Sultan Selim ordunun yürüyüşünü dur
durdu . Gözüyle savaş alanını ölçerken 
at üstünde en deneyimli komutanlarıy
la bir toplantı yaptı. Defterdar Piri Pa
şa'nın dışında bütün komutanlar padi
şaha, ordunun yol yorgu nluğunu çıkar
ması için bir gü n d inlend iri lmesini  
önerdiler. Defterdar kendi görüşünü 
şöyle savundu: 
"Manevi güç orduların baş s ilahıd ır. 
Eğer hemen ovaya inip düşmanı önü
müzde görür görmez ona saldırmakta geç 
kalırsak, askerlerimiz bir büyük tehlikey
le karşılaştığımızı sanacaktır. Safevi or
dusu da görü nüşüyle bizi ürküttüğüne 
inanacaktır. Düşmanı görür görmez sal
d ırınakl İşte Allah'a ve kendilerine gü
venen insanların tek taktiği budur !"  
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Sultan Selim bu şözler üzerine, "İşte ara
dığım vezir !"  d iye haykırdı. 
Savaş alanına hakim bir çıkıntı üzerine 
yerleşen Sultan Selim elinin bir hareke
tiyle Osmanlı atlısını ovaya yüksekten a
kan bir demir yığını gibi harekete geçir
di. Osmanlı kuvvetlerinin kalabalığından 
ve cüretinden çekinen, fakat kendi or
dugahının sağlam yerleştiğinden kuşku
su olmayan Şah İsmail, yaşamını bağış
ladığı bir Osmanlı beyinden ovayı dol
durmaya başlayan Osmanlı birlikleri 
hakkında bilgi alıyordu .  
Tutsağa dönerek sordu: 
"Şu yukarılarda sallanan al sancaklılar 
kimdir?" 
"Onlar Mihaloğlu'nun atlılarıdır." 
"Peki sel çukurundan inmeye çalışan şu 
yeşil  sancaklar nedir?" 
"Onlar başlarında lsfendiyaroğlu oldu
ğu halde Kastamonu atlılarıdır. Hepsi bir
den Sultan Selim Han 'ın öncü kuvvet
lerini oluştururlar." 
Osmanlı beyi henüz sözlerini tamamia
mamıştı ki ovanın başka bir tepesi üze
rinde kırmızılar giyinmiş sayısız piyade
ler gözüktü. 
"İşte Azaplar geliyor! "  diye bağırdı. 
Azapların ayaklarından kalkan toz bulu
tu henüz inmişti ki, bu sefer Şah İsma
il Avrupa ve Asya tımarlı sipahilerin her 
iki yandan çıkardıkları tozu ve bunun ar
kasındaki atlarının parıldayan eyederi
ni gördiL Derken bir başka piyade bir
liğinin kırmızı sarı çizgili bayrakları sal
lanmaya başladı. 
İranlı tarihçiterin anlattıklarına göre, 
başın üzerine altın iğnelerle tutturolmuş 

kadın peçesine benzeyen başlıkların 
bu piyadeterin omuzlarına doğru dökül
mesi  garip bir manzara oluşturmaktay
dı .  Oysa bu nlar, ocaklarının kurucusu 
Hacı Bektaş Veli 'nin yenine benzeyen 
beyaz keçe külahın sorguç yerine takı
lan ve güneşte altın gibi parıldayan ba
kır kaşıklardı. 

Bir General Gibi 
Bu arada Şah İsmail yeniçeriterin arka
sında, sağında yeşil, solunda al ba'Jrak
lar arasında toplanmış kişneyip eşinen at
ları ve ortada biri ateş gibi kırmızı, diğe
ri kar gibi beyaz iki sancağın neyi tem
sil ettiğini sordu.  
Tutsak Osmanlı beyi, "Tanrı'ya şükür
ler olsun !  İşte n ihayet sultanımız, padi
şahımız. Gördüğünüz onun sancakları
dır. Sağında sipahileri, solunda s ilah tar
ları, arkasında muhafız alayı var" diye ya
nıt verdi. 
Bu görkemli örgüt  Şah İsmail'in irade
si dışında iç geçirmesine neden oldu. De
neyimli bir savaşçı olarak, ovanın öteki 
yarısında kurulmak üzere olan savaş 
düzenini Sultan Selim'in gözleriyle gör
meye çalıştı. 
Bu hükümdar, bir padişahtan çok bir ge
neral gibi hareket ediyor, ovada bir bir
l ikten ötekine at koşturarak gerekli 
buyrukları veriyordu. Sultan Selim sağ 
yanına, cesaretinin zekasını gölgeleye
mediği kahraman Sinan Paşa kornurasın
da iki bölümden oluşmuş s ipahileri; so
luna Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'nın 
kornurasında Rumeli piyadesini yerleş
tirmişti. Her iki uç arasında iki kıtanın 
tımarlı piyadeleri olan azaplar; onların ar-
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kasına da, kalbin göğsün ortasına yerleş
mesi gibi, taze kuvveti sağlayacak olan 
yeniçeriler konmuştu .  
Yeniçerilerin çevresi, Osmanlıların ger
çekten çekindikleri atılgan, yırtıcı Safe
vi atlılarından korunmak üzere arabalar 
ve develerle güçlendirilmişti. 
Demir zincirlerle birbirine bağlanmış 
toplar Osmanlı ordusu'nun her iki ucun
da batarya9 halinde düşmana doğru 
çevrilmiş duruyordu.  Uzu n yürüyüşün 
getirdiği gıda eksikliği ile yorgunluk, 
bunca zamandır aranan düşmanın kar
şıda görünmesi ve Safevi çadırlarında
ki zengin ganimet düşüncesiyle bir
den yok olmuştu . Yüz yirmi bin asker 
sinirleri gerilmiş olarak, Sultan Selim'in 
işaretini bekliyordu .  

Şah İsmail On Bin Seçme 
Atlısına Güveniyordu 
Daha kabalık bir orduya sahip olan Şah 
İsmail, askerlerini Çaldıran Ovası'nın do
ğu tarafındaki hafif meyilli tepelerin üze
rine yerleştirmişti. Bulunduğu yerin her 
iki yanında da, aşılmaz dağ çıkıntıları ol
duğundan düşman atlıları tarafından 
çevrilme tehlikesi yoktu. 
İşte bu yüzden, merkezden Osmanlı la
rın üzerine atılacağını hesap etmişti. 
Şimdiye kadar verdiği yirmi savaştan 
edindiği deneyime göre, zırhlı, altın ka
kılmış çelik miğferli, kan rengi sorguç
lar taşıyan on bin seçme atlısına güveni
yordu. 
Bun ların atları bi le, hareket etmelerini 
engellemeyecek biçimde yapılmış ince 
9 Bir subayın komutasındaki en küçük topçu birliği. 
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çelik zırhla kaplıydı. Kuğu boyunlu, 
hareketleri s inirli, ateş gözlü, burunları 
dumanlı bu İran atları savaşın kokusu
nu almış gibiydi. Üzerlerindeki biniciler
le adeta bütünleşiyorlardı. 
Bu seçme atlılardan başka Şah İsmail' in 
elinde otuz bin kişilik gürz ve okçu or
dusu bulunuyordu. Ayrıca çok sayıda A
rap ve Türkmen atlıları ile, yirmi yıldır 
İran ve Ceyhun kıyılarında yaptığı savaş
larda deneyim kazanmış altmış bin piya
desi vardı. Diyarbakır Beyi Ustacao&Iu 
kendisinin çok eski savaş arkadaşların
dan olup, komutanlığını yapıyordu. Şah 
İsmail ordunun yarısını, başkomutanı da 
öteki yarısını yönetiyordu. 
Üzerinde fazla durmadan ve araziye gö
re tasarladıkları savaş planına göre Sul
tan Selim' in piyadesi olan azapların 
ilerlemesine izin verilecek, ovanın orta
sına geldiklerinde her iki yandan atlılar
la bir çevirme yapılacaktı. Atların göğsü 
altında kalan azap lar, küçük parçalara bö
l ünecek ve yok edilecekti. Daha sonra 
tekrar kırk bin kişilik bir atlı birliği ha
linde toplanılacak ve Sultan Selim'in ye
dek kuvveti yeniçerilerin üzerine bir fır
tına gibi esilecekti. 

Şah Toparlanınca Tebriz 
Boşaltıldı 
Her iki tarafça tasarlanan savaş düzeni, 
sonuçta savaşçıların heyecanına terk e
dildi. Azaplar hareket etmeden bekleyen 
Safevi merkezine doğru bir bütün halin
de hızla ilerledi. Atlılarına daha fazla yer 
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bırakmak amacıyla her iki uca çekilmiş 
olan Şah İsmail ve Ustacaoğlu, Osman
lı ordusuyla bağlantısı kesilen azapların 
üzerine öyle bir şiddetle saldırdı ki, 
blok halinde gelen piyadeler önce dura
ladı, sonra dağıldı. Böylece arkasıyla 
bağlantısı tamamen kesildi. 
Hasan Paşa ile öteki komutanlar Safevi 
atlısının baltaları altında şehit oldular. 
Ancak Şah İsmail, Ustacaoğlu ile bütün 
gücünü toplayarak yeniçeriler üzerine 
atılırken, sİpahileriyle topları gizleyen Si
nan Paşa, yana doğru açılarak kaçar gi
bi yaptı ve topların arkasına geçti. Mis
ket doldurulmuş toplar hep birden Sa
fevi atlısının üzerine gürledi.  Ova bir an
da at ve insan cesediyle doldu. Atıyla be
raber bir topun ağzı önüne gelen ihtiyar 
Ustacaoğlu da öldü. 
Şah İsmail on bin yiğit atlısının başında 
cesaretle ileri doğru atıldı. Fakat yük ara
baları arkas ına gizlenmiş olan ve Safevi 
ilerleyişini rahatlıkla izieyebilen yeniçe
riler birden ateşe başlayınca ova ikinci bir 
kez Safeviierin cesetleriyle doldu. Şah ls
mail de bir kurşunla yaratanıp atının 
ayakları d ibine yuvarlandı. 
Tam Osmanlıların eline geçecekti ki,  
herhangi bir kötü rastlamıyı önlemek için 
şah ile aynı elbiseleri giymiş olan sadık 
kulu Sultan Ali Mirza kargaşalığın içine 
atıldı ve kendisinin şah olduğunu hay
kırdı. 
Yeniçeriler onu atından indirip tutsak 
ederlerken, bir asker Şah lsmail'i yerden 
kaldırdı, atının terkisine alarak kaçan at
lıların peşinden ordugahlarına yöneldi.  
Top ateşinin şiddetinden ve şahı i le baş
komutanının düşmesinden dolayı bozu-

lan Safevi ordusu artık tükenmişti. Baş
ta, kanlar içinde şahları olduğu halde her
kes Tebriz'e doğru kaçışıyordu .  
Sultan Selim, Safevi ordugahında dire
ne nleri kılıçtan geçimi. Şah'ın sefer 
hareminde bulunan gözde eşi azapların 
eline düştü. Safevi karargahının ganimet
Ieriyle zenginleşen ve zaferle sarhoş 
olan Osmanlı ordusu o gece bütün tepe
leri n üzerinde ateşler yaktı. 
Ertesi gün Sultan Selim önünde geçit tö
reni yaparak haklı zaferini kutladı. Ye
nik düşenierin kanı ile öç ve guru{a do
yan Sultan Selim, zaferine bir başkentin 
fethini de eklemek için hemen Tebriz 
üzerine yürüdü. Terk edilmiş olan Teb
riz önünde açıldı. İran Türk imparator
luğunun başkentinin zenginlikleri Os
manlı padişahının eline geçti. 
Zafer işareti olarak lstanbul'a değerli taş
lar, brokar kumaşlar, Hindistan fethin
den Şah lsmail'e geçen altın işlemeli s i
lahlar, savaş filleri ve Şah tarafından bi
riktirilmiş hazineler gönderildi. Safevi 
başkentinin en iyi bin kadar sanatçısı ile 
ustası İran Türk el sanaisini Osmanlı ül
kesine yerleştirmek için tutsak alındı. 

Yeniçeriler Direndi 
Ancak yarası çabuk geçen ve halkının 
bağlılığı kendisine ikinci bir ordu sağla
yan Şah İsmail' in said ırma olasılığı ile 
zenginlikleri elinden alınmış yüz seksen 
bin kişilik bir kenti besieyebilmek soru
nu Sultan Selim'in Tebriz'i sekiz gün 
sonra boşaltmasına neden oldu. 
Osmanlıların gururu tatmin olmuştu. 
Avrupa'daki ihtiraslarından geriye döne-
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re k Ceyhun 'a kadar uzanmaya niyeti 
yoktu. Fatih ırklar ender olarak çıktık
ları yerlere dönerler. Askerlerinden da
ha ihtiraslı olan Sultan Selim, Aras Irma
ğı'nın suladığı Azerbaycan'a çekilerek kı
şı orada geçirmek ve yazın yeniden İ ran 
kentlerine akın yapmak niyetindeydi. 
Bu arada eşierini ve çocuklarını görmek 
isteğiyle yanıp tutuşan yeniçeriler hü
kümdarlarının niyetinden kuşkulandık
ları için bu sefer kararlı biçimde karşı çık
tılar. Aras ırmağı'nın kıyısında kurulan 
çadırlarını devirdiler, imparatorun otağı
nı kuşattılar, kılıçlarının ucuna taktıkla
rı yırtık elbiselerini havaya kaldırarak yor
gunluklarını belirttiler ve hemen dönül
mesi için baskı yaptılar. 
Yavuz Sultan Selim hiddetini yalancı bir 
acıma duygusu altında gizledi. Çadırla
rın kaldırılmasını ve Kars'a gidilmesini 
buyurdu.  Fakat kabul etmek zorunda 
kaldığı yeniçeri ayaklanmasını Sadrazam 
Mustafa Paşa'ya bağladı. Tıpkı Fatih 
Sultan Mehmed' in Sadrazam Mahmud 
Paşa'yı öldüimesi gibi, o da sadrazamı
na karşı hoşnutsuzluğunu belirtti. 
Ordu sessizlik içinde Revan'aıo doğru 
i lerlerken, Sultan Selim ile sadrazam bir 
grup komutanın ortasında tartışıyordu. 
Birden Sultan atının önünde yaya olarak 
ilerleyen dilsizlerden birinin kulağına 
eğildi ve bir şeyler söyledi. Efendisinin 
gizli buyruğuna uyan dilsiz, kimseye gö
rünmeden sadrazarnın atma yaklaştı, 
eyerin kayışiarını kesti. 

1 O Ermenistan'ın başkenti Erivan .  

Sadrazam yere yuvarlandı, herkes şaşır
dı. Atı kutsal sayan bir milleti attan düş
tüğü için yönetmeye layık görülmeyen 
sadrazam, yeniçeriielin itiraz naralarıy
la karşılaştı. 
Bu naralar Yavuz Sultan Selim'in, asker
lerin üzerinde saygı uyandı'rmasını bil
meyen sadrazaını görevden alması için 
yeterli oldu. 
Son savaş divanında Şah İsmail' e ani sal
dırı öneren kahraman Piri Paşa, Musta
fa Paşa'nın yerine sadrazam oldu. Ancak 
ordu Erzurum'da terhis edilmeden öfı
ce gözden düşen Piri Paşa'nın yerine Sul
tan Selim'in en gözde veziri Sinan Paşa, 
getirildi. Sinan Paşa, sİpahileri Ankara 
üzerinden İstanbul'a götürmekle gö
revlendirild i. 
İlkbaharda İran 'a dönmek isteğinden 
zorlukla vazgeçen Yavuz Sultan Selim, 
bütün kışı azaplar ve yeniçerilerle Amas
ya'da geçirdi. Yeniçerilerin yeni ayaklan
maları h iddetinin daha da artmasına 
neden oldu. Yine Revan'da olduğu gibi 
bu ayaklanmadan sonra da suçlular de
ğil, olayları bastıramayan suçsuz komu
tanları cezalandırdı .  

Şahın Sevgili Eşi 
Amasya'da Şah İ smai l ' in  gönderdiği 
dört mirza yı ı ı kabul etti. Yanlarında çok 
değerli armağanlar getirmiş olan mirza
lar, hükümdarları adına, savaş sırasında 
çadırında gafil avianan şahın eşini ız  iste-

1 1  Doğu'daki Türk topluluklarında ve iranltiarda soyluluk unvanı .  Türkçede ağa karşılığıdır. XX . yüzyıl başlarında bu 
unvan şehzade adının sonunda, öteki kişilerdeyse adların başında kullanılırdı. 
12 Şah ısmail'in en çok sevdiği eşi, savaşta ölen Bağdat Valisi Hulefa Bey'in i<ızı olan Taclu Hanım'dı . Tutsak alınan
lar arasında öteki eşi Bihruze Hatun da bulunuyordu. 
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meye gelmişlerdi. Şah İsmail' in bu ka
dına karşı duyduğu aşk, uğruna hazine
ler ve eyaletler verecek kadar derindi. 
Yavuz bu fırsattan yararlanmayı düşüne
rek Şah İsmail 'in eşini, Kazasker Taci
zade Cafer Çelebi 'yle evlendirdi. Böy
lece şaha son derece büyük bir hakaret
te bulunmuş oluyordu. E lçi lerin doku
nulmazlığı ilkesini de çiğneyerek dört 
mirzayı zindana attırdı ve orada zincire 
vurdurarak yavaş yavaş ölüme terk et
ti. İstanbul'a dönmeden önce Fırat kı
yısında hemen hemen erişilmez bir ka
yalıkta bulunan Turnadağı Kalesi'ne sal
dırdı. 
Türkmen Emiri Bozkurt Bey orada eşle
rini, hazinesini ve yeğenierini saklıyordu. 
Saldırıda olduğu gibi zaferde de zalim 
olan Sultan Selim, bu emirio ait olduğu 
Dulkadır Hanedam'nın bütün erkekle
rinin kafasını vurdurdu. Amca, bir sepet 
içinde yeğenierinin kanlı başlarını getir
meye mecbur bırakıldı. 
Yavuz Selim bu kelleleri, Dulkadıroğul
larını korumasına aldığını i lan eden ve 
bağışlanmalarını isteyen Mısır Sulta
nı'na gönderdi. Bu alaylı armağan Sultan 
Selim' in Nil' in yabancı hükümdarlarına 
karşı yapmayı düşündüğü seferin ilk be
lirtisi oluyordu. İstanbul'a dönerek sefer 
hazırlıklarına başladı. 
İran Seferi 'nde ve Amasya'da kaldığı sı
rada yeniçerilerin ayaklanmalarından 
dolayı, hala kızgın olan Yavuz Sultan Se
lim orduyu topladı.  

Osmanlı ordusunun onurunu ayaklar 
altına düşüren elebaşıların bizzat yeni
çeriler tarafından kendisine teslim edil
mesini istedi. Gerek suçlarının cezasını 
üzerlerinden atmak, gerekse padişahın 
azietmek istediklerini ortaya çıkararak 
memnuniyerini kazanmak amacıyla ye
niçeriler kendi ağaları İskender Paşa'yı, 
Sekbanb,aşı13 Osman Ağa'yı ve Kazas
ker Cafer Çelebi'yi teslim ettiler. Başka 
kanıra gerek görmeyen Yavuz Selim 
iki yeniçeri önderini askerlerin gözü 
önünde idam ettirdi ve cesetlerini deniz 
kıyısında köpekler ile kargalara yem 
olarak attırdı. 
Kazasker Cafer Çelebi böyle bir cezaya, 
dinsel kişiliğiyle karşı çıktı. 
O zamanlar müftü mertebesinde sayılan 
bir kazaskerin idamı için fetvaya ihtiyaç 
vardı. Padişah, Çelebi'yi huzurunda yar
gılamaya çalışarak kendi ağzından bir iti
raf yakalamak istedi. 
Osmanlılarda hükümdarıo danıştığı ka
dı ya da müftü vereceği hükümde etki
lenınesin d iye suçlunun adı bildiril
mezdi. 
Yavuz Sultan Selim, "İslamiyerin asker
lerini isyana ve suça teşvik edenlere ne 
ceza verilir?" diye sordu.  
Kazasker Cafer Çelebi sultanın sorusu
flU, "Eğer suç kanıtlanırsa, ölüm !"  diye 
yanıtladı. 
Selim şöyle devam etti: 
"Demek ki, kendinden kuşkulanmadan, 
kendi  cezanı açıklıyorsun." 

1 3  Osmanlı imparatorluğu'nda sekban örgütünün komutanı. Sekban örgütü üyelerinin i l k  zamanlar görevleri tazı bes
lemek ve padişahla birlikte ava çıkmaktı. Fatih zamanında Yeniçeri Ocağı'nda disiplini sağlamak için yedi bin kadar 
sekban ocağa katıldı. Ayrıca sınır boylarında görevli sekbanlar da vardı. 
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Suçsuz olan Cafer Çelebi, en sadık kul
larını ölüme göndermek için böyle ha
ince tuzaklar kuran bir zalimin kanlı suç
lamalarına hedef oldu. 
Sultana dönerek, "Sen de genç yaşında 
ölecek ve hatalarından dolayı nedamet 
getirmezsen elini buladığın masum ka
nın azabını çekeceksin. E n  sadık ve en 
namuslu veziri Cafer'i öldüren  Harun 
Reşid gibi pişmanlık içinde kıvrana
caksın" dedi. 
Cafer'in konuşması, şairliği ve erdemli 
davranışı Yavuz Sultan Selim'de bir acı
ma duygusu uyandırmadı. Kazaskerin se
si celladın kirişi altında boğuldu gitti. 
İ dam henüz yerine getirilmişti ki padişah 
Tanrı'nın uyarısını üzerinde hissetti. 
Bu gelişmelerden memnun olmayan 
birlikleri tarafından çıkarılan bir yangı
n ı söndürmek için sadrazarula yardıma 
koşan Yavuz Sultan Selim, fırtına yüzün
den söndürülemeyen yangını bir süre iz
ledikten sonra, "Bu Cafer'in yakıcı so
luğu ! Kenti, sarayı ve belki de beni ya
kacağını hissediyorum!"  diye haykırdı. 
Haykrrışı cinayetin bağışlanmasını ister 

' gibi özür ve yalvarış doluydu. 

Yeni Örgütlenme 
Yeniçerilerin itaatsizl iğin in tedavisini 
kanda ve dehşette boşuna arayan Yavuz 
Sultan Selim, Yeniçeri Ocağı'ndan daha 
fazla hiyerarşik ve daha az bağımlı yeni  
b i r  örgütlenmeye gitmek üzere hareke
te geçti. Yeniçeriler kökleri değişik olan 
üç büyük bölüme ayrılmıştı. 
Bunlar da esas yeniçeriler olarak altmış 
iki tabura, otuz üç avcı odasına, yüz ya-
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ya bölüğüne ayrılıyorlardı. Bütün bu bir
likler bir tek ağanın kesin kamutası al
tında birleştirildi. Yeniçeri ağası eskiden 
olduğu gibi kıdem esas tutularak değil, 
doğrudan padişahın seçimiyle işbaşma 
geliyordu. Bu ağanın yanına yardımcı bir 
ağa, dört komutan ve imparatorluk gö
revlisi yerleştiril iyord u. 
Böylece padişahın gözü sürekli birlikle
rin üzerinde oluyordu. Bu örgütlenme
nin sonucu olarak rütbe, terfi ve d is ip
lin padişahın eline geçiyordu.  Yeniçeri 
ağası birliklerinin başına ancak padişah 
da sefere katıldığı takdirde geçebili
yordu. Ağanın yokluğu sırasında ikinci 
ağa başkentte kışlada bulunan yeniçeri
lerio komutanlığını yürütüyordu.  

••M I M " ezar arın ezarı 
Uzun uzadıya tasarladığı Mısır Seferi 'ne 
çıkmadan önce Yavuz Sultan Selim ha
la Rodos, Venedik ve Ceneviz donanma
ları karşısında güçsüz kalan donanması
nın geliştirilmesini ve her iki denizde de 
egemenliğin ele geçirilmesini istedi .  
Karar verme bakımından zayıf kalan, fa
kat bir kararın uygulanması sırasında bü
yük çaba gösteren Pir i Paşa 'yı anımsadı. 
Bir sabah paşayı sarayına çağırdı. 
"Bütün  gece gözüme uyku girmedi, 
benim rahat uyumarnı sağla! Şu akrep 
soylu Cenevizli ler, Venedikl iler, Ro
dos Hıristiyanları, Napolililer, Sicilyalı
lar, İspanyollar denizleri gemileriyle 
korkusuzca doldurdukları sürece, ben 
denizin kuşak gibi çevirdiği Asya ve Av
rupa 'ya egemen olamam. İnançları ve 
yolları tutulmuş bir imparatorlukta ha-
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pis olmuş gibiyim. Bana ülkemin geniş
liğiyle orantılı bir deniz gücü gerekiyor. 
Bunu sağlayabil ir  misin? Ne tavsiye 
edersin?" diye sordu. 
Piri Paşa şöyle yanıt verdi: 
"Vezirlerinizi Divan toplantısına çağır
dığınız zaman, beni huzura getirtiniz. 
Sadrazamlığım sırasında size layık bir do
na nma yaratamadığım için bana şiddet
le çatınız. Sonra hemen beş yüz savaş ge
misi yapmam için beni tehdit ederek gö
revlendiriniz. Bu buyruk Divan'dan dı
şarı taşacak ve yabancı elçilerin kulak
larına kadar gidecektir. Onlar da kendi 
hükümdarlarına bilgi vereceklerdir. Bu 
arada sizinle olan ateşkes anlaşmalarını 
uzatmak için görüşme yapmak isteyecek
lerdir. Bu sayede hazırladığımız Mısır Se
fe ri için ihtiyacınız olan uzun süreli gü
venliğe kavuşmuş olursunuz. " 
Yavuz Sultan Selim eitesi gün Piri Pa
şa 'yla kararlaştırdıklarını yaptı. Divan 
toplantısından çıktıktan sonra bütü n  
vezirleriyle beraber Haliç'te, Galata'nın 
yakınında bulunan derin ve yarım dai
re biçimindeki kıyıya tersane kurulabi
lecek yere gitti. 
O günlerde servi ajtaçları gölgesinde 
bir mezarlık o yeri kaplıyordu. Sabırsız
lık içinde olan Yavuz Sultan Selim ölü
lerin kemikleri önünde duraklamadı. 
Tersanenin planını toprağın üzerine 
çizdikten sonra, bizzat kendi gözeti
minde o !imanın üz�rindeki tepede ge
niş bir çukur açtırdı. 
Buraya "Mezarların Mezarı" adını veri
yordu. Öbür dünyaya göçmüş Osmanlı
ların kemikleri saygıyla çukura doldurul
du. Ailelerin ölülerine karşı göstermek 

zorunda oldukları dinsel görevlerin ye
rine getirilmesi için bütün mezar taşla
rı tepenin üzerine d ikildi. 
Piri Paşa tarafından hızla inşası tamam
lanan tersanenin çevresine Rum işçiler 
yerleştirildi. Böylece Osmanlılar Yene
dik tersanesiyle rahatça boy ölçüşebile
cek bir kuruluşa sahip oluyordu.  
Bütün Hıristiyan ülkeler, kara ordusu gü
cünde deniz ordusu yaratan bir devlet ile 
ateşkes anlaşmalarını uzatmak için yarış 
ettiler. 
Ege adalarından sağlanan işçi ve �ayfa
lada İstanbul Limanı, eski Bizans Lima
nı'nın canlılığını kazandı. 
Tersane inşaatı sürerken Yavuz Sultan 
Selim Edirne'ye bir ziyaret yaptı ve 
Mısır Seferi için hazırlanan ordusunu n 
daha çabuk kurulmasını istedi. Fetih için 
sabırsızlanıyordu.  
Su ltan Selim, Sadrazam Sinan Paşa'nın 
çok yavaş hareket etmesinden şikayet
çiydi.  O zamana kadar beş kez sadaret 
makamına çıkan ve aziedilen Ahmed Pa
şa üzerinde duruyordu. Sultan Selim, Ah
med Paşa'ya gizlice onu sadrazam yapa
cağını duyurdu. lledemiş yaşını ve has
talıklarını ileri süren ihtiyar vezir öneri
yi saygıyla reddetti. Hoşlanmayacağı 
birinin sadrazam olmasından çekindiği 
için de önlem aldı. Sinan Paşa'ya padi
şahın n iyeti hakkında bilgi verdi .  Sinan 
Paşa da yakında görevden alınacağını bil
d iğini belli etti. 
Padişah, Sadrazam Sinan Paşa'nın yerin
den olmaması için Ahmed Paşa 'ya has
talık bahanesini uydu rttuğunu sandı. 
Darbe vurmakta olduğu kadar hiddetlen-
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mekte de hızlı davranan Yavuz Sultan 
Selim, Divan toplantısında sadrazama 
ş iddetle saldırdı .  Kılıcını kınından sıyı
rarak Sinan Paşa'nın kellesini uçurmak 
istedi.  Darbeyi savuşturan sadrazam sa
raydan zorlukla kaçabildi. Avluda bek
leyen atına bindi ve kendini izleyen as
kerlerden ancak Balkan dağlarında kur
tulabildi. 
Hatalı düşüncesinden cayan ve kızgın
lığı geçen Yavuz Sultan Selim onun ka
dar iş bilir bir sadrazarnın yerine başka bi
rini geçirmek için boşuna arandı durdu. 
Edirne'de ve bütün Balkan kentlerinde 
kararnameler çıkarttırarak sadrazarnın 
suçsuz olduğunu anladığını ve eski rüt
besini iade ettiğini bildirdi. Dostları 
aracılığıyla hükümdarıo kararını değiş
tirdiğini öğrenen Sinan Paşa Edirne'ye 
dönmeye cesaret etti. Yavuz Sultan Se
lim onu eski görevine getirdi ve eski ça
lışma arkadaşlarını  iade etti. Kendisine 
bağlı ve çok yetenekli sadrazama layık 
gördüğü davranışını lanetledi. 

Sinan Pa§a Suriye ve 
Mısır'ın Yolunu Açıyor 
Sinan Paşa, Mısır ve Suriye savaşına, ki
mi zaman İranlılara bağlı, kimi zaman ba
ğımsız yaşayan Kürtlerin bulunduğu yer-

leri fethetmekle başladı. Diyarbakır Emir
liği'ne karşı yürütülen seferde ve görüş
melerde güzel yazı yazma ve diplomatik 
yetenekleriyle tanınmış ldris Paşa 'yı 14 
görevlendird i. Aynı ldris Paşa daha son
ra Yavuz Sultan Selim'e kadar olan Os� 
manlı tarihini yazacaktır. Osmanlılar, 
Farsça yazdığı tarihi sayesinde İran'daki 
ünlerini İdris Paşa'ya borçludurlar. 
Diyarbakır kenti İranlıların eski Amed 

kenti olup, akımısının şiddetinden Tig
re 15 adını alan ırmağın kıyısında kurul
muştur. İran tarihlerine göre Sasani Hi!
kümdarı I. Şahpur, başında boğayı andı
ran çelik bir miğferle ilk kez burada sa
vaşmıştır. Timur kenti zapretmiş ve Ak
koyunlu Türkmen aşiretine vermişti. 
Diyarbakır, halkı tarafından İdris Paşa 
aracılığıyla Osmanlı İmparatorluğu 'na 
bağlandı. Kara granitten kale ve kuleler
le çevrili olan kent, Kudüs gibi, gölge
sini bir sürü mezarın yer aldığı bir ova
ya düşürür. Dicle 'nin kolları tarafından 
sulanan bahçelerde yetişen incir, kayı
sı ve armut ağaçları Şam'ın meyve bah
çelerini andırır. 
"Bu kale, yuvasını avcıların erişemeye
ceği yüksekliğe yapan Anka Kuşu'nun 
yuvasına benzer. Kent, daima gelinlik ça
ğında ve bakire olan, ayrıca kimsenin ba
basından isternek cesaretinde bulunama-

14 (idris-i Bitlisi) Tarihçi, devlet adamı (ölümü istanbul 1 520). Billisli Şeyh Hüsameddin'in oğludur. Akkoyunlu Türk
menlerinin Sultanı Uzun Hasan'ın oğlu Yakub'un divan hizmetinde bu lundu. Daha sonra IL Bayezid' in hizmetine g ir
d i .  Heşt Behişt adlı tarihini onun buyruğuyla kaleme aldı . Yavuz Sultan Selim'in ira n Seteri'ne katıldı. Osmanlı padi
şahı adına Doğu'da bırçok yerleri zaptetti. Mardin ve Musul fetihlerinde rolü büyüktür. Mısır'ın fethine katıldı. i lk se
kiz Osmanlı padişahı için Farsça ve manzum olarak yazdığı Heşt Behişt adlı tarihi seksen bin beyittir. Yapıtın "Sekiz 
Cennet" anlamına gelen adı, ilk sekiz Osmanlı padişahının dönemlerine ait oluşunda ndır. Edebiyat, hadis, politika üze
rine yazılmış yapıtları da vardır. Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazdı. 
1 5  Dicle'nin batı d i llerindeki adıdır. Ayrıca Tigri, Tigris de denir, Süryanicede Diglath. Adı (sanıldığı kadarıyla) Sümer
ce Tig-gal "ulu ırmak"tan gelir. 
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dığı bir prensesc de benzer. Çünkü da
ğın zirvesinde yükselirken bakan gözle
re kule üstünde kule varmış gibi gözü-' kür. Onun kubbesi i le gökkubbesi ara-
sında hiçbir fark yoktur. Yalnız gökkub
besi sürekli değişirken, onuriki sabit ka
lır. B u kalenin arkasında ad aletli insan
ların ruhu gibi engin bir ova bulunur. Bu 
ovanın içinde berrak kaynaklarla, av 
hayvanı dolu ormanlada ve güzel otlak
larla kaplı olağanüstü güzelliktc bahçe
ler uzanır." 
Komşu kent  Mardin ile bütü n Güney
doğu Anadolu çeşitl i  görüşmelerden 
sonra İdris Paşa'nın silahına ve politika
sına teslim oldu. 
Bütün Dicle kıyıları, Nusay
bin, Kuzey Mezopotamya 
Diyarbakır'ın akıbetine 
uğradı .  Eskiden çok ün
lü olan Nusaybin de, 
ş i m d i  h a rabelerd e n  
başka bir şey görül
memektedir.  
Dicle'nin ikiye böldü
ğü, Nureddin16 tarafın
dan Bağdatlı sanatçıla
rın eliyle camiler ve sa
raylar yaptırılan ve kadın 
kumaşı muslinin çıkış yeri 
olan Musul, Safeviierin elin
den alınarak Osmanlı İmpara
torluğu 'na bağlandı. 
Dicle 'nin kollarıyla bir ada gibi sarılmış 
olan ve sırasıyla Makedonyalı Büyük İs
kender, Persler, Araplar, Haçlılar, Kürt-

ler tarafından işgale uğramış olan Urfa 
kenti, Şah İsmail ' in elinden çıkarak Ya
vuz Sultan Selim 'e geçti. 
Böylece Fırat ile Dicle nchirieri arasın
da kalan bütün topraklar Osmanlı top
rakları oldu. 
Çeşitli ırkiara ait aşiretlerin başkanları ye
ni  imparatorluğun uyruğuna geçmeleri 
onuruna İdris Paşa'dan sancak, davul ve 
tuğ aldılar. 
Osmanlı İmparatorluğu o topraklarda 
doğmuş olan ve yerli halkın d il lerilli iyi 
bilen İdris Paşa'nın politikası sayesinde 
silah kullanmaya pek gerek görmeden ve 
kan dökmeden o yerleri egemenliği al

tına aldı. 
İdris Paşa tek başına bir ordu 

değerinde olan d iplomat
lardan biriydi .  Yeteneğini 

takdir eden Yavuz Sultan 
Selim, Mısır'ı fethettik
ten sonra yeniden ör
gütlenmeyi ona bıraka
caktır. Ancak ölüm, İd
ris Paşa'nın kapısını pek 
erken çaldı. 

Ünü, yapıtları ve barış 
yoluyla yaptığı fetihleri 

ve h izmetleri sayesinde 
ölümsüzleşti. 

Yavuz Sulran Selim 

1 6  (Ebül Haris Aslan Şah) Musul hükümdarı (öl�mü. Harran 1 2 1 1 ). Babası Mesud'un ölümünden sonra Musu l hü
kümdarı oldu ( 1 1 98). 
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KARACAOGLAN'DAN 

Koş ma 

Aciz kaldım şu gönlüm iin elinden 

Benim gitmediğim yollar mı kaldı 

Cevr idi ki yüz döndürüp serime 

Başıma gelmedik hallar mı kaldı 

Taşkın sular gibi akıp çağlarım 

Didarın görüben gön ül eğlerim 

Dünyaya geleli her dem ağlarım 

Çeşmim karışmadık seller mi kaldı 

Alları çıkarıp karalar geyip 

Sen varıp illerin sözüne uyup 

Bir gün ben kendime kıyarım deyip 

Urgan atmadığım dallar mı kaldı 

Karaca 'oğlan eydür, dost bizim iller 

Biter menevşesi, dermeli güller 

Dinledim, hep bizi söyleşir iller 

Benim düşmediğim diller mi kaldı 

Karacaoğ/an, (Haz. Kerem Yıldız), Gcndaş Kültür Yay., İst. M art 200� 
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16. BOLUM 

••Düşün ya da Kork! " 
1 5 1 6  yılın ın ilkbaharı, Osmanlı İmpara
torluğu ile Suriye arasında yer alan ve Alp 
Dağları'na benzeyen Toros Dağları'
nın karlarını henüz eritmişti. Yavuz Sul
tan Selim, Sadrazam Sinan Paşa'yı kırk 
bin kişilik bir öncü kuvvetle Orta Ana
dolu'daki Kayseri kentine gönderdi. Si
nan Paşa buradan, Demirkapı geçitleri
ni aşarak Fırat üzerine yürüyecekti. 
Demirkapı geçitleri Toroslar üzerinde bir 
yer sarsıntısı sonucu oluşmuş büyük iki 
yarıktı. 
Yavuz, Fırat üzerine Demirkapı geçitle
rinden geçerek dolambaçlı bir yürü
yüşle Suriye ve Mısır'ı istila edeceğini 
gizlemek istiyordu.  
Sinan Paşa'nın seferi, Fırat ile Dicle ara
sında yer alan toprakların istilasına de
vam edilmesi ve Mekke ile Medine yo
lunun Şah İsmail'in elinden alınması bi
çiminde yorumlanıyordu. Mısır ve Suri
ye MemlGkleri, topraklarının bu baha
nelerle çiğnenmelerine kanmıyordu.  
Kalabalık bir  atlı kuvvetiyle Demirkapı 

geçitlerine ilerleyerek Sinan Paşa 'n'ın 
geçmesini engellemek istediler. 
Sinan Paşa'nın yolunu kesmeye çalışan 
MemlGklerin bütün kuvvetlerini topla
dıklarını öğrenen Yavuz Sultan Selim, 
hemen Divan'da Mısır ve Suriye'ye sa
vaş ilanını görüştü. 
Osmanlıların Mekke ve Medine'ye ya
pacakları kutsal hac ziyaretinin MemlGk
ler tarafından önlenmesi biçiminde or
taya atılan bahaneler, müminlerin Mısır'a 
savaş ilan etmelerine yetti. 
Kuranıkerim'de yazılı olan, "Düşmanı
mızı cezalandırmadan önce onu uyarınız" 
hükmüne göre hareket eden Sultan Se
lim, Karaca Paşa ile Rumeli  Kazaskeri 
Zeyrekzade Rükneddin Efendi'yi Mısır 
sulranına göndererek, düşünmesini ya da 
korkmasını bild irdi.  
Mısır sultanı o zamanlar askeri cesareti 
ve Kafkaslı MemlGklerin genel isteği 
üzerine tahta çıkmış olan Kansu Gavri 
id i. Bu habere Sultan Kansu Gavri, To
ros geçitlerine egemen durumda olan Su
riye'nin ikinci başkenti ve Şam ile Bey-
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rut kentlerinin anahtarı olan H alep'te el
li bin kişilik bir ordu toplaf!�akla yanıt 
verdi.  

Tebriz Zaferi Taktiği 
Memlukleri Alt Etti 
Sadrazam Sinan Paşa'nın hemen arkasın-' 
dan hareket etmiş olan Yavuz Sultan Se-. 
Jim, imparatorluğun en seçme yüz yirmi 
bin askeriyle Halep'e on günlük uzak
lıkta olan Antep kentine gelmişti. 
Sultan Kaosu,, Kafkas Türklerinde her 
zaman olduğu gibi Sultan Selim'in elçi
lerini zincire vurdurarak ve sözle haka
ret ederek geri yolladı. 
Buna rağmen bir Mısır elçis in i  de yol
layarak aradaki savaş nedenlerini yok 
etmeyi ve Şah İ smail i le Osmanl ı  pa
dişahı arasında arabuluculuk yapmayı 
önerdi .  
Aradaki anlaşmazlığı daha da içinden çı
kılmaz bir duruma getirmek isteyen 
Yavuz Sultan Selim, elçinin saç ve saka
lını tıraş ettirdi, sarığını alarak başına ka
dın örtüsü sardırdı. 
Ayrıca halk tarafından alay edilmesi için 
topa! ve son derece zayıf bir eşeğe bin
direrek Suriye'ye yolladı. 
Bu hakareti daha da güçlendi rmek 
üzere altmış bin kişilik ordusuyla Ha
lep ve Toros Dağları arasında kalan Ku
zey Suriye'yi istila etti. Mercidabık di
ye anılan Dabık Çayıdığı'nda iki ordu 
karşılaştı. 
Memlı1k atiısından çekinen Yavuz Sul
tan Selim, kendisine Tebriz zaferini 
kazandıran taktiği uyguladı.  Merkez, 
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Kafkas atlılarının şiddetli saldırılarını ha
fifletmek için yük arabaları ve develer
le takviye edilirken, Memlı1klar tarafın
dan meydan savaşlarında kullanıldığı bi
linmeyen toplar ustaca kanatların arka
sına gizlendi. 
Memlı1kler için savaş bir vurma ve kaç
madan ibaret oldu. Osmanlı kuvvetinin 
çokluğu karşısında ürken, Yavuz Sultan 
Selim'in atları için koyduğu engellere si
nirlenen, yeniçerilerin duruma göre açıp 
kapadıkları topların ateşi altında dağılan 
Memlı1kler, sultanlarını terk ede�ek 
Halep'e doğru kaçmaya başladı. 
Seksen yaşını geçmiş olan Sultan Kan
su h iç olmazsa onuru nu kurtarmak 
için atını geriye çeviren en son Mem
lı1k oldu. 
Birden sipahilerle çevrilen Kaosu Gav
ri bir atlı tarafından atından düşürüldü 
ve hemen kafası kesilerek Yavuz'a gö
türüldü. lhtiyarlığa, taca ve kahraman
lığa karşı yapılan bu davranışa çok üzü
len Yavuz Sultan Selim askerin kafası
nı  vurdurdu. 
Memlı1klerin izinden Halep'e giren 
Sultan Selim, Mısır hazinesinde el değ
memiş bir milyon duka altını; inci ve al
tın işlenmiş, içieri vaşak ve sarnur kür
kü kaplı üç bin kaftan, askerleri ve atla
rı için yığınlarla buğday ve yulaf buldu. 
Yabancı bir ırkın boyunduruğunda yaşa
mış olan Halep halkı Osmanlıları kurta
rıcı gibi karşıladı. 
Memlı1k yönetimi askerlerin baskısından 
başka bir şey değildi. Eski efendileri ye
rine yenileri gelmişti. Ancak Suriyeliler 
yenileri tercih ediyorlardı. 
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Şam'ın Görkemi Göz 
Kamaştırdı 
Halep kentinin kalesi içinde el sanatla
rı ile meşgul olan iki yüz bin zengin ki
şi yaşıyordu. Bir yanda Asi l rmağı ve 
yemyeşil Antakya Ovası, öte yanda Fı
rat lrmağı'yla çevrili olan kentin topra
ğı ve ticareti, onun zengin Şam ile reka
bet etmesini sağlıyordu.  Bütün Suriye, 
başkentinin akıbetine uğramaktan kur
tulamadı. 
Yavuz Sultan Selim, Halep'te Osmanlı 
yönetiminin kendiliğinden düşmesini 
beklemeden Lübnan dağlarını sağına al
dı ve verimli Baalbek Vadisi'nden güne
ye doğru ilerlemeyi sürdürdü. Birkaç gün 
sonra Mezopotamya ve Suriye 'nin kra
liçesi Şam kentine egemen tepeterin 
üzerinde otağını  kurdu .  
Lübnan'da oturan aşiretlerden Araplar, 
Dürziler1 ve Maruniler2 direnme göster
meksizin Şam'ın kapılarını Osmanlı or
dusuna açtı. Şam'ın ilk görünüşü Osman
lı padişahına İstanbul 'un görkemini ve 
olağanüstü yapılarını unutturdu. Lübnan 
dağlarının eteklerinde uzanan Şam ken
tine, yüksek bir yerden bakıldığında, sa
rı ve siyah mermerden kaleleri, kubbe
leri, liman içindeki gemi direklerini an
dıran sayısız minareleri görülür. Barada 
lrmağı'nın kıvrıla kıvrıla verimli bahçe-

ler arasında birleşerek meydana getirdi
ği küçük göller gözler önüne serilir. 
Daire biçimindeki bahçelerin ve bu ge
niş bahçelerdeki olgun meyvelerin yer
lerini Alp Dağları'nın otlakları gibi sık ve 
zengin atiaklara bıraktığı görülür. 
Çölün başkenti Bağdat'tan gelen kervan
ların en önemli  uğrak noktası olan 
Şam'ın yüksek bir yerinden çöle doğru 
bir göz atıldığında, mavi gökten başka, 
uçsuz bucaksız ovada uzun deve kervan
ları ufukta kaybolur. 
Dört yüz bin kişil ik nüfusu, arı gibi iş
leyen pazarları, atölyeleri, sarayları, coğ
rafi konumu, iklimi, görkemli anıtları ve 
tarihsel anılarıyla Şam kenti en az Yavuz 
Sultan Selim kadar fethe doymak bilme
yen bir hükümdarın isteğini uyanduacak 
özellikteydi. Osmanlıların gözünde önem 
kazanması yalnızca görkemine değil, 
tarihine de bağlıydı. Arabistanlı şairler 
Şam için şöyle derlerdi: 
"Dünyanın yüzünde güzellik simgesi, 
cennetteki tavus kuşlarının tüyü, kum
ruların gerdanlığı . "  
İslam Peygamberi'nin Suriye'ye yaptı
ğı ziyaretler sırasında onun tarafından 
kutsal kılınmış ve hadislerde bundan söz 
edilmiştir: 
"Tanrı 'nın melekleri kanatlarını  bu 
kentin üzerine germişlerdir ! "  

1 Suriye v e  Lübnan'da yaşayan ve Müslümanlığın Fatımi-Aievi kolundan ayrılan özel inanca bağlı topluluk. Etnik kök
leri kesin bilinmeyen Dürziler kendilerini Arap sayar. Adlarının bu inancın kurucularından olan Anuştigen Derezi'den 
geldiği san ılır. Dürzilerin inancına göre Allah yedi imamdan sonra Fatımı Ha lifesi Hakim Biemrillah ei-Mansur ibn Aziz 
Billah'ta "Hakim Biemrihi" adıyla insan kılığında (nasuti) görünmüştür. Dürzilerin dört şartı, Hakim'in Allah olduğuna 
inanmak, emri tanımak, hududu bilmek, nasihata uymaktır. Hakim hem Allah, hem insandır. iki görünüşü vardır: La
huti (Allah), nasuti (insan). 
2 Lübnan'da Aziz Maruni'nin çömezleri soyundan gelen Suriyeli Katalik topluluğun üyesi. Marunilerin birçok kolu Şam, 
Halep, Filistin ve Mısır'a yayılmıştır. 
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Bağdat'a yerleşmeden önce İslam halife
leri burada kalmış, Kudüs ve Kahire cami
lerinden daha görkemli bir cami yaptırmış
lardı. Bu caminin kemerleri somaki pem
be mermer ve Mısır granitinden kırk sü
tunla tutulur. Kemerlerden altın zincirler
le sarkan altı yüz lamba caminin içini ay
dınlatır. Aynı yerde Peygamberin gözde 
arkadaşı, damadı ve katibi Hz. Ali'nin el
yazması bir Kuranıkerim ile Hz. Mu
hammed'in eşlerinin mezarları bulunur. 
Nureddin tarafından Asya'nın en kültür
lü merkezi yapılan, her adımda İslami
yet'in ulu kişilerinin,  bilgelerinin, şair
leri n i n  izleri ve mezarları bulu nan 
Şam'ın görkemi, kente sahip olan Os
manlı ordusunun gözünde bir kat daha 
artıyordu.  
Yavuz Sultan Selim fethin tadını  çıkar
mak ve bütün İslam dünyasının saygıy
la andığı bilginler, şairler ve bilge kişi
lerle görüşmek üzere Şam'da kaldı. B ir 
süre için savaşın dertlerini unuttu ve Se
lim 'in Farsça Divanı adını taşıyan mis
tik ş i irlerini yazma fırsatını buldu. 

Bilge Ki§inin Öğüdü 
Şam'a girdikten birkaç gün sonra Yavuz, 
ünü bütün Doğu'ya yayılmış olan saygı
değer bilge Bendalışan 'ı ziyaret etti. 
B ilge, Yavuz Sultan Selim'in yanında ağ
zını açıp bir söz söylemedi. Yavuz'un he
kimi bilgeye sormak zorunda kaldı: 
"Niçin susuyorsunuz?" 
Bilge "lik önce konuşmak ziyaret edile
ne değil, ziyaret edene aittir" diye yanıt 
verdi. 

3 israil'de b ir  kent. 
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Bunun üzerine kendisinden öğüt isteyen 
Yavuz'a şunları söyledi:  
"Halifelik tasması ağır bir yüktür. Sul
tanlar da bizim gibi Tanrı'nın zayıf kul
larıdır. Ancak onlar fazladan milletleri
ni yönetmekle yükümlüdürler. Batına 
anında sırtında hafif bir yük taşıyanların 
kurtulma şansı, sırtlarında bir imparator
luk taşıyaniara oranla daha fazladır. Fa
kat padişahın görevi de sırtına yüklenen 
yükü sonuna kadar taşımaktır." 
Yavuz Sultan Selim, büyük bir alçakgö
nüllülük göstererek bilgi kişinin hayır 
duasını istedi. 

Kahire'de Teslim Oldu 
Osmanlı padişahı, Mısır'a girmek için 
i lkbalıarı bekledi.  Yaşlı sultanlarının 
Halep'te öldürülmesinden sonra başsız 
kalan ve taht  mücadeleleri arasında 
çalkalanan Mısır, Memluklerin yöneti
mi altında inliyordu. Sinan Paşa, Kıyı Su
riyesi 'nin son kenti Gazze'den geçerek 
Mısır ile Suriye'yi ayıran El Ariş Çölü'
ne girdi. 
Topçu kuvveti sayesinde Halep'te oldu
ğu gibi Gazze'de de yolunu kesmeye ge
len Memluk öncü kuvvetlerin i  dağıttı. 
Yavuz yüz bin kişilik Osmanlı ordusuy
la Ürdün, Safed,3 Kudüs ve Ramla Va
d isi 'nden geçerek karşısında düşmana 
rastlamadan Kahire sudarına kadar da
yandı. 
Nihayet Mem!Qkler tarafından getirilen, 
fakat karşıtlarının ihanetine uğrayan 
Tumanbay, Osmanlıları Mukartarn Da
ğı'nın arkasında bekliyordu. Zafer kazan-
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maktan çok onuru ve şehit olmak için 
dövüştü. Yirmi beş bin Kafkasyalı atlının 
cesedi Nil ı rmağı 'nı dolduruyordu .  
Mısır Sultanı Turnanbay ile gözü pek iki 
Memlı.1klü yen ilgiden sonra yaşama
maya ve ölürken Yavuz Sultan Selim'i de 
beraber sürüklemeye ant içtiler. Padişa
hın bayraklarının göründüğü Osmanlı 
merkezine bir avuç yiğitle saldırıp önle
rine çıkan her şeyi devirdiler. 
Padişahı öldürdüklerini  düşünülerken, 
aslında efendisini vücudunu siper ede
rek koruyan sadrazaını şehit ettiler. Ya
vuz Sultan Selim, paşa için gözyaşı dö
kecek ve "Mısır'ı kazandım, ama Sinan'ı 
kaybettim" d iyecektir. 
Kahire de, Şam gibi Osmanlı ordusu 
önünde teslim oldu. Genel bir af ilanın
dan yararlanan Memlı.1klar, savaştan üs
tün çıkanın egemenliğini tanımak için 
başkente döndüler. Birkaç gün kendile
rine hoşgörüyle davranan Sultan Selim so
nunda kenti birliklerine kuşattırdı ve 
üç gün içinde elli bin Memlı.1k'ü kılıçtan 
geçimi. Böyle bir kıyıma, günümüzde de 
rastlanmakta, Mısır'a cüzam gibi musal
lat olan yabancı bir soylu topluluğunun 
kalıntıları temizlenmektedir. Savaş sıra
sında Selim'in üzerine saldıran beylerden 
biri olan Kurtbay, Kahire'de bir evde sak
lanınayı başarmıştı. Yavuz Sultan Selim, 
kendisinin gerilemesine neden olan ki
şiyi tanıdı, takdirini göstermek için bir 
onur kaftanı ile Kuranıkerim gönderdi. 
Kurtbay teşekkürlerini bild irmek için 
padişahın huzuruna çıktı. Yavuz Sultan 
Selim "Sen çok kahraman bir süvarisin" 
dedi .  
Kafkasyalı Türk şu yanıtı verdi: 

"Doğru! Bizi yenenler senin topların ol
du. Fakat bizi, öldürmek için saklanan ka
tiller gibi yendi. Peygamber Efendimiz 
savaş silahı olarak yay ve kılıçtan başka
sını tanımamıştır. B ir Venedikli bir gün 
senin toplarından getirdi. Biz onu reddet
tik. O zaman felaketimizi tahmin eden lci
fir, geri çevirdiğimiz topların gülideri al
tında can vereceğimizi söyledi. Ancak her 
şey yok olur, bu kaderi n cilvesidir! Ve siz 
de zamanı geldiğinde öleceksiniz! " 
Konuşmanın havası birden değişmişti. 
Hoşgörülü davranmak isteyen Yavuz 
Sultan Selim birden kızdı. I şaretini gö
ren çavuşlar küstah Memlı.1k'ün işini bi
tirdiler. 

Turnanhay Yavuz'u 
Sevindirdi 
Turnanbay en sonunda Osmanlı atlıla
rına piramitlerin gölgesinde meydan 
okuma fırsatını eline geçirdi. Altı bin s i
pahi Memlı.1klerin kılıçları altında şehit 
düştü. Nil üzerindeki kayıklar ve atları
nın hızı sayesinde Osmanlı ordusunun 
elinden kaçabildiler. 
Elçisi Mustafa Paşa'yı Tumanbay'a gön
dererek, her yıl Osmanlı Devleti'ne 
bağlılık vergisini ödemesi karşılığında 
Mıs ır ' ı  kendis ine bırakınayı önerdi. 
Mustafa Paşa ve refakat eden beş yüz 
Osmanlı atiısı piramitlerin önünde Mem
lGkler tarafından şehit edildi. 
Çöllerin kumu kadar ele geçmez olan bu 
göçebe atlılarla sonucu alınamayan savaş
lar oluyordu.  Yavuz Sultan Selim tarafın
dan satın alınan para caniısı bir Arap şey
hi sayesinde sonuca varıldı. 
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Bir ara atlılarından ayrılan Tumanbay, es
kiden Kahire zindanlarından kurtardığı 
bir aşiret şeyhinde n yardım istedi. Şey
hi n kendisine olan gönül borcuna güve
niyordu .  Şeyh, Tumanbay'a bağlıl ık 
gösterir gibi yaptı. Tumanbay'ı kabul 
ederek büyük bir şölen verdi .  
Yorgunluktan ve yaralarından bitkin 
duru mdaki Tumanbay, silah arkadaşla
rını sofrada bırakarak dinleornek üzere 
ırmak kenarındaki mağaralardan birine 
çekild i. Mısır su ltanı orada uyurken iki
yüzlü Arap Osmanlılara haber gönderdi. 
Yeniçeri ağası beş yüz adıyla çağrılan ye
re gitti. 
Oğlunun ihanetinden kuşkulanan şey
hin annesi sultanı teslim etmemesi için 
boşu na yalvardı .  Sonunda "Tanrı hain
lerio cezasını versin ! "  diye beddua etti. 
Arapların kötü karakterlerinin bir parça
sı olan para hırsı, çölü n erdemi olan ko
nukseverliğin kutsallığına bir kez daha 
üstün gelmişti. Yeniçeri Ağası Ayas Pa
şa mağarada yakalanan Tumanbay'ın el
lerini bağlattı ve Kahice 'ye yolladı.  
Tu tsağı gören Yavuz Sulta n Selim, 
"Tanrı'ya şükürler olsun!  Nihayet şim
di Mısır'a sahip oldum" d iye sevinç 
gösterisinde bulundu.  

��Dünya Sana da 
Kalmayacak" 
Davulların sesi ve topların düzenli atış
ları bütün Kahice'ye sultanlarının tutsak 
düştüğünü duyuruyordu.  Yavuz Sultan 
Selim, Turnan bay'ın ellerini çözdürdü, 
yanına oturtarak ona bir kardeş gibi 
davrandı. 
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Bu savaşın adaletsizliği ve elçilerin kat
ledilmesi gibi sorunlar üzerinde karşılık
lı suçlamalarda bulundular. Tumanbay, 
yurtlarını Yavuz'a satan iki beyi göstere
rek, "Rum sultan ı felaketlerimizden ve 
bu imparatorluğu n düşmesinden so
rumlu değilsin. Asıl sorumlular işte ya
nında duran şu hainlerdir" dedi. 
Tumanbay, pad işahın yakışıklılığını, 
davran ışlarını ve konuşma üslubunu 
beğendi. B ir tutsaktan çok bir konuk gi
bi yeniçeri ağası Ayas paşa'nın çad ırın
da ağırlandı. 
MemlGklerin başka bir komutanı, Şadi 
Bey de bir Arap kabilesinin ihanetine uğ
rayacak birkaç gün sonra Yavuz Sultan 
Selim 'in eline düştü .  
Şadi Bey gençliği, davranışları, kudre
ti ve Şam işi zırhıyla padişahın hayran
lığını kazandı .  Yavuz bu Kafkasyalı  
Türk'ün zekasının, yüzü gibi  ayd ınlık 
olup olmadığını anlamak için onunla ko
nuştu. 
Yavuz Sultan Sel im'in aklına bir Türk 
atasözü geldi :  
"Kişi di l inin altında gizlidir." 
Padişah bu atasözünden yararlanarak 
sordu:  
"Şimdiye kadar dünyada ne gördün?" 
Şadi Bey şöyle yanıt verdi: 
"Hep iyi olmayan şeyler." 
Sonra aralarındaki konuşma şöyle sürdü: 
"Mademki böyle, aşağılık görülen şey
ler için neden dövüşüyorsun?" 
"Ben bu dünya için değil, 'Size karşı s i
lahlanana karşı silahlanın!  Kendi mülkü 
ve evi için dövüşen, ölürse şehit olur! ' di-
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yen Kuranıkerim'e itaat etmek için sa
vaştım." 
"Üzerinize yürümemin nedeni hüküm
darlarınızı devirmeniz ve onları öldürme
nizdir." 
"Bu bir iftira! Sultanımız Kayıtbay'ın ba
basına otuz yıl hizmet ettik, oğlunu da 
yasalarımızı çiğnediği için cezalandırdık. 
Bu Tanrı 'nın isteğiydi. Ölüm herkes 
içindir. Dünya bize kalmadığı gibi, sana 
da kalmayacaktır." 

Halifelerin Kutsal Hakları 
Selim' e Geçti 
Yavuz Sultan Selim, Turnanbay ile Şa
di beyleri tutsak olarak değil, konuk ola
rak ağırladı. Söylendiğine göre, onları İs
tanbul'a götürmek, şan ve onura boğmak 
istiyordu. 
Fakat bir gün Kahire sokaklarından ge
çerken bir adamın, "Tumanbay'a uzun 
ömürler!" dilediğini işitince, yenilmiş ol
malarına rağmen halkının kalbinden 
adları s i l inmemiş olan hükümdarları 
serbest bırakmanın tehlikeli olacağını dü
şündü. 
Tumanbay'ın babası tarafından Kahi
re 'nin bir kapısına asılmış olan bir Os
manlı beyinin öcünü alma bahanesiyle, 
Mısır sultanı i le Şadi Bey aynı kapıda o 
tiksindirici cezaya çarptırıldı. 
Mısır Osmanlı İmparatorluğu'nun bir 
eyaleti olarak örgütlendirildi.  Siyasal 
otorite, askeri ve sivil kadılıklar biçimin
de Araplarla yurtlarını Osmanoğlu'nun 
ihtirasına satan MemlGkler arasında bö
lüştürüldü. 

Eski halifelerden kalan zengin yapıtla
rın bulunduğu Kahire'de camiler, med
reseler, kütüphaneler Yavuz Sultan Se
lim tarafından bir ay süreyle ziyaret 
edildi. Puta tapmaktan başka bir şey 
amınsatmayan eski uygarlıklara ait anıt
larla hiç ilgilenmeyen Yavuz, piramitle
re bir kez olsun bakmadı. 
Mısır' ı terk etmeden önce eski halifeie
rin kutsal kentler Mekke ve Medine 
üzerindeki haklarını kendi üzerine aldı. 
Yukarı Mısır'ı, Habeşistan' ı  fethetcnek 
isteği askerlerinin hoşnutsuzluğuyla kar
şılaşınca lstanbul'a dönmek zorunda 
kaldı. Hayreddin'i Nil' i  gözlernek ve ko
rumak üzere beş bin kişilik bir birlikle 
Kahire Kalesi'nde bıraktı. 
Bu komutanın bağımsızlık hayallerine 
kapılmaması için karısıyla çocuğunu re
hin olarak Filibe kentine yolladı. Altın, 
gümüş, değerli taşlar ve s ilahlarla yük
lü bin deve ile MemlGk hazinesi lstan
bul'a getirildi. Halifelerin sonuncusu olan 
El Mütevekkil, yeni  Halife Yavuz Sul
tan Selim' i  Suriye'ye kadar izledi. 

Sadrazam 'ın Ketlesi At 
Sırtındayken Uçtu 
El Ariş Çölü'nü geçerken düşüneeli ve 
üzüntülü görünen Yavuz Sultan Selim, 
arada bir geriye dönüyor ve başlangıçta 
yüz altmış bin kişi olan ordusunun yor
gunluk, savaş, hastalık ve Mısır'da bıra
kılan birlik yüzünden ne kadar azalmış 
olduğuna bakıyordu. 
Bir ara Sadrazam Yunus Paşa'ya dönerek, 
"İşte nihayet Mısır' ı geride bıraktık, ya
rın Gazze'de olacağız" dedi. 
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Başından beri Mısır Seferi'ni  destekle
memiş olan Yunus Paşa, çok anlamlı bir 
yanıt verdi :  
"Evet, bugün yurduna ihanet edenler 
tarafından yönetilen bir ordunun Mısır 
çöllerine gömülmesinden başka, sarf e
d ilen bunca kan ve çabanın karşılığı ne 
olmuştur?" 
Padişahın fethine karşı söylenen bu 
suçlama Yavuz Sultan Selim'e o kadar 
uygunsuz ve bağışlanmaz geldi ki, h id
detini yenmek için düşünmeye bile ge
rek görmeden yanında atıyla giden sad
razarnın kellesin i  uçurdu. 
Şaşıran, fakat olayın korkunçluğu karşı
sında bir şey söyleyemeyen askerler, bi
raz önce buyruğu altında olduğu kimse
nin kan izlerini geride bırakarak ilerle
mesini  sürdürdü.  Sadrazarnın yakın  
adamları, onu idam edildiği yere gömdü
ler. Oğulları daha sonra babalarının me
zarı üzerinde bir kervansaray yaptırdı. 
Bugün bile Yu nus adını taşıyan bu ker
vansarayı ziyaret etmek mümkündür. 
Tebriz zaferinin kazanılmasında büyük 
rolü olan ve Donanınayı Hümayun'u ya
ratan Piri Paşa ikinci kez sadrazam atan
dı. O sıralar İskenderiye'den İstanbul'a 
yaralıları, hastaları, kadınları ve tutsak
ları taşıyan bir kadıeganın kaptanlığını ya
pıyordu. 
Yavuz Sultan Selim yeni  sadrazamını 
Şam'da beklerken Mısır'da olduğu gibi, 
Suriye yönetimini de yeniden örgütle
di. Mezopotamya çöllerinin sahibi göçe
be Arap aşiretlerini vergiye bağladı. Ve
nedik, Suriye'ye sahip olan Memlı1kle
re kendilerine bağlı olan Kıbrıs Adası için 
her yıl sekiz bin duka altını ödüyordu .  
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Venedik, bu sefer Suriye'ye sahip olan 
Osmanlılara, aynı biçimde vergi ödeme
yi sürdürdü. 
Belki Hz. Ömer'in dinsel alçakgönüllü
lüğünü taklit etmek için, belki de inan
cından dolayı kıyafetini değiştiren Yavuz, 
Şam'da kaldığı sıralarda gizlice Kudüs ve 
çevresindeki kutsal mezarları ziyaret 
etti. Ordu kesi nlikle yokluğunu anlaya
madı .  Halep'te iki ay kaldı. 
Bu arada babasının ve dedesinin sadık 
adamlarından Hersekzade Ahmed Pa
şa'yı kaybetti. B ir kez sadrazam olan ve 
daima efendileri tarafından takdicle anı
lan Ahmed Paşa, Sırbistanlı Stefan Ko
sariç adında Hıristiyan bir dükün oğlu idi 
ve çocukluğundan beri devşirme olarak 
yetiştirilmişti. 

Kırım Hanlığı 'na 
Uygulanan Politika 
1 5 18  yılının temmuz ayı sonunda baş
kente erişen Yavuz Sultan Selim, yoklu
ğu sırasında imparatorluğu başarıyla yö
netmiş olan oğlu Süleyman'dan yöneti
mi devraldı. Kendisine zengin armağan
lar verdi ve Saruhan Sancağı 'na gönder
di .  Kırım Hanedanlığı'nı devam ettire
rek, hanları imparatorluğa bağlı hüküm
darlar seviyesinde tuttu. Kayınbiraderi 
Muhammed Giray'ı ,  Kırım hanı olarak 
seçtirdi .  
Kırım Hanlığı, Osmanlı İmparatorlu
ğu'na günde bin akçe vergi verecekti. 
Sultan Selim bir gün Sadrazam Piri Pa
şa'ya şöyle dedi: 
"Biliyor musun, bu Kırımlılardan, Safe
viler ve MemlGklerden daha fazla çeki-



Y A V U Z  S U L T A N  S E L İ M  

niyorum. Onun için onları hoş tutmaya 
çalışıyorum. Bizim ordumuzun köprü ku
rarak bile geçemeyeceği ırmakları yüze
rek aşarlar. B izim beş günde aşacağımız 
mesafeyi bir günde alırlar. Bunların bi
ze kan ve çıkar bağlarıyla bağlanarak im
paratorluğa sonsuza kadar hizmet etme
lerini istiyorum." 
lleriyi gören bu politika Kırım'ın Ruslar 
tarafından işgaline kadar başarıyla uygu
landı. Kırım Türklerinin kalbi daima Os
manlı için  çarpmıştır. 

Kutsal Yerlere Saygı 
Aynı çağda X. Leo, Papalık tahtında otu
ruyordu. Floransa'dan Roma'ya, Medi
cilerin4 edebiyat, sanat zevklerini ve ti
caret yöntemlerini getirtmişti. 
Tutucu olmaktan çok düşünür olan bu 
papa, Avrupa'da Eski Yunan'a yönelmiş 
düşünsel alanda bir Haçlı seferi düzen
lemek istiyordu.  X. Lco ile Papalık 
Konseyi, Doğu' daki I I ı ı İstiyaniarın ka
lıntılarından çok edebiyana ve Eflatun 
felsefesinde yenileşme hareketlerini iz
liyordu. 
Kudüs'teki Hıristiyanlık mucizelerinin 
bulunduğu yerleri, "Kutsal Yerler" adı 
altında Hıristiyanların gözünde büyütü
yorlardı. Böylece Hıristiyanlık dünyasın
da sahte bir çaba yaratmaya çalışıyorlar
dı. Çü nkü Batılı hükümdarlar artık se
rüveni andıran seferlere çıkmak istemi
yorlardı. 

Buna rağmen papayı ve Katalik halkla
rı memnun etmek için, kutsal yerlere ya
pılan seyrek hac ziyaretlerini güven al
tına almaktan yanaydılar. Böylelikle Ba
tı Hıristiyan dünyasının saygısını kazan
mış olan kutsal yerlerin korunması gü
vence altına alınmış olacaktı. 
Öteki Avrupa sarayiarına nazaran Ro
ma'ya en fazla bağlı olan İspanya Sara
yı bu amaçla Yavuz Sultan Selim'in hu
zuruna bir elçisini gönderdi. İspanya Sa
rayı, eskiden Suriye ile kutsal yerlere sa
hip olan Memlı1k devletine olduğ� gi
bi her yıl Hıristiyan devletler tarafından 
ödenecek düzenli bir vergi karşılığında 
kutsal mezarın çevresine ayrıcalıklar ta
nınıp tanınmayacağını ve Hıristiyan ha
cılara serbest giriş çıkış hakkı verilip ve
rilmeyeceğini, Sultan Selim'den öğren
mek istiyordu. 
İsa'yı, Hz. Muhammed'den önce gelmiş, 
Tanrı'ya en yakın peygamber olarak 
gören Osmanlılar onun mezarına zaten 
saygı gösterirlerdi .  
Haccı, dinsel bir görev olarak kabul eden 
İslamiyet, Hıristiyanların kutsal yerlere 
yapmak istedikleri ziyaretleri de hoşgö
rürdü. Kutsal kabul edilen insanın ayağı
nın bastığı toza bile saygı gösterirdi. 
Bütün insanlığın ortak tarafı olan ve bi
limsel açıklaması olmayan hac ziyaretle
ri de Osmanlılar tarafından kutsal sayı
lıyordu.  Yavuz Sultan Selim de İspanya 
elçisini ilgiyle karşıladı.  Kudüs'teki kut
sal yerlerin dokunulmazlığını ve ayrıca-

4 Cosima de Medici (Fransa 1 389-1 464), bankacı ve politika adam ıdır. Larenzina de Medici (Fioransa 1 5 1 3-Venedik 
1 548), italyan edebiyatçısıdır. Lorenzo di Medici (Fioransa 1 449- 1 492), "Muhteşem" diye de anılır. Floransa senyö
rü ve italyan şairi. Cosima de Medici'nin dahil olduğu Medici Ailesi XI I .  yüzyılda ortaya çıktı ve bu ailenin bireyleri ital
yanca "hekim" anlamına gelen adiarına rağmen bankacılıkla uğraştılar. 
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l ıklarını kabul etmek için İspanya kra
lının hemen kendisine tam yetkili bir el
çi göndermesini istedi.  

Vehaya Yenik Düştü 
Tokat dağlarında bir mağarada yaşayan 
ve Anadolu 'nun hurafelere inanan insan
larını gelecek bir Mesih adına her türlü 
devlet otoritesine karşı başkaldırmaya 
kışkırtan Celal adındaki tutucu dervişin 
yönettiği çeteler bastırıldı. Rumeli'de or
talığı kasıp kavuran veba yüzünden 
Edirne'den lstanbul'a dönen padişah, 
başkentinin güzclleşmesi ve her padişa
hın İslamiyet için yapmak zorunda oldu
ğu görevi yerine getirerek bir cami yap
tırmaya başladı. 
Vezirleri onu Rodos'un fethi için ikna et
meye çalışıyorlardı. Oysa Yavuz, Fa
tih 'in bile başarısızlığa uğradığı bir giri
şimi yeniden ele almak için gerekli de
niz gücüne sahip olmadığını ve çevresin
de uygu n siyasal ortam bulunmadığını 
görüyordu. 
B ir gün Piri Paşa, tersanede yeni  yapı
lan bir kadırgayı padişaha haber verme
den Marmara Denizi 'ne çıkartmış, sara
yın tam karşısında manevralar yaptırıyor
du .  Yavuz Sultan Selim, birden hiddet
lenerek, şöyle dedi: 
"Tez bu ceviz kabuğunu limana sok. 
Çünkü bu gemilere bindirecek ada
mım yok. Kendi gücümü bana göstere
rek beni sarhoş etmek, Rodos 'u kuşat
mak düşüncesini ilham ertirmek istiyor
sunuz. Böylece benden önceki atalarımın 

duyduğu aşağılık duygusunun, benim 
devrimde de duyulmasına önayak olu
yorsunuz. Daha onun zamanı gelmedi. 
Yazgım benim uzun girişimiere kalkış
ınama izin vermeyecek. Canımın, yavaş 
yavaş çekildiğini  hissediyorum." 
Bu hüzünlü kehanet birkaç ay önce 
Edirne'de yakalandığı vebanın ilk ürper
tileriydi. Tekrar Edirne'ye dönerek Bal
kan havasını ciğerlerine doldurmak isti
yordu.  
Yolda giderken kasığında çıkan hıyarcık
tan dolayı ateşlendi.5 Atından indirilerek 
yarınldığı çadırda, babasına karşı yaptı
ğı savaş alanında son nefesini verdi. 

Zenıhilli Ali Efendi 
Sultan Selim için bir tek Piri Paşa göz
yaşı döktü. Sadrazam, veliaht Şehzade 
Süleyman'ın gelişine kadar padişahın 
ölümünü halktan ve ordudan gizledi.  
Çadırın altına hekimleri tarafından ge
çici olarak gömülürken vücudunda ye
di kan izine rastlandı. Müneccimler bu 
izleri iki kardeş ve beş yeğenin katline 
bağladılar. 
Divana da, tahtı ele geçirirken uygula
dığı zalimliği sokmuştu. Divan toplan
tıları savaş alanları gibi cesetle doluyor
du. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi, her 
zaman Yavuz'un ihtiraslarına ve hidde
tine uygun fetvalar veriyordu. 
Şeyhülislam, kendisine kadıların ya da 
halkın sorduğu dinsel ve öteki konu lar
daki sorulara "evet" ya da "hayır" söz
leriyle çok kısa yanıtlar verirdi. 

5 Yavuz Sultan Selim, sırtındaki şirpençe çıbanından rahatsız olduğundan Çorlu'da bir süre dinlendi. Çıbanın tedavi
sinden bir sonuç alınamadı ve 2 1  Eylül 1 520'de öldü. 
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Bu kısa yanıtların yazıldığı kağıtları da, 
dairesinin penceresinden sepet içinde 
aşağıya sarkıtıyordu.  İşte bu yüzden 
halk, Şeyhülislam'a "Zembilli Müftü" 
adını takmıştı. 
Padişahın her isteğinde verdiği fetvalar 
sert hükümler taşıdığı gibi, zaman zaman 
vicdanların sesine de uygun düşüyordu. 
Kimi zaman fetvalar, Sultan Selim'in sert 
mizacına ters geliyordu. 
Bir gün Edirne'den İstanbul'a giderken 
Sultan Selim yanında atla kendisine re
fakat eden şeyhülislama zaman zaman 
bağışlayıcı olduğunu söyledi. 
"İran'a karşı yasakladığım ipek ticareti ya
pan dört yüz tüccarın idamını niçin kabul 
etmedin? Dünya nüfusunun üçte birinin 
hayrı için, geri kalan üçte ikiyi katietmek 
vacip değil mi?" diye sordu. 
Zembilli Ali Efendi şöyle yanıt verdi: 
"Eğer bu üçte ikinin varlığı gerçekten 
ötekilerinin felaketine neden oluyorsa, 
evet. Fakat bu tüccarların itaatsizliği ya
sal olarak kanıtlanamadı." 
İstanbul'a döndüklerinde padişah tüccar
ları serbest bıraktırdı ve Zembi lli Ali 
Efendi 'ye şeyhülis lamlığın yanı sıra 
Anadolu ve Rumeli kazaskerlİğİnİ öner
di. Ali Efendi, şeyhülislamlık görevinin 
bağımsızlığına herhangi bir s iyasal ihti
rasla gölge düşürmek istemediğinden bu 
öneriyi reddetti. 
Şeyhülislam Ali Efendi Hıristiyanları, da
ima Yavuz Sul tan Selim'in gazabından 
korumuştur. Padişah bir seferinde İslam 
halkının sayısını arttırmak için sadraza
ma buyruk vermiş ve Hıristiyanların 

zor kullanılarak İslamiyete geçmesini 
sağlamasını istemişti. 
Bu buyruktan kaygılanan sadrazam da 
Zembill i  Ali Efendi 'ye başvurmuştu. 
Şeyhülislam hemen Rum patriği 'n i  ça
ğırtarak, ona bir Kuranıkerim ve Fatih 
döneminde yapılan anlaşmaları yanla
rına alarak, bütün Rum toplumu tem
silcileriyle padişahın huzuruna çıkma
larını öğütledi. Ancak böyle yazılı bir 
belgeye sahip olmayan patrik İstan
bul'un fethinde bulu nan ve Fa•ih ' in  
sözlerine tanık olan yaşlı yeniçerileri ya
nına aldı .  
Bu durum karşısında Sultan Selim öne
risin i  geri almak zorunda kaldı. İ s tan
bul'un en güzel kiliselerine el koyup on
ları camiye çevirmekle yetindi. Ancak bu 
arada başkentte sayıları bir hayli azalmış 
olan Hıristiyanların, yeni  kilise inşa et
melerine de izin verdi .  
Bu hükümdar ölürken kend inden son
ra gelecek olan padişahlara, baba hakkı
nın zorla gasp edilmesi ve kardeş katli 
hakkında korkunç örnekler vermiş olu
yordu. Irkının şanına İran 'da bir zafer ve 
milletine Suriye ve Mısır gibi iki fetih ar
mağan etti. Tahta geçmesini sağlayan, fa
kat sonradan başından savmak için bo
şuna uğraştığı yeniçerilerin etkisiyle 
halkın ahlakının ve politikanın bozulma
sına neden oldu. Eski Türk mizacı onun 
hükümdar kişiliğinde yeniden canlan
mıştı. 
Osmanlı ların savaşlarda gösterdikleri 
fatih karakteri geri gelmişti, ancak bu 
vahşet ve kan içinde olmuştu. 
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Ya vuz Sulran Selim 'in ölümünden sonra Osmanlı Imparatorluğu. 
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II .  Bayezid' in 1 5 1 2  yılında bıraktığı ül
kenin toprakları iki milyon 
Üç yüz yetmiş üç bin kilometrekare ka
dardı. Bu toprakların beş yüz doksan al
tı bin kilometrekaresi Asya'da 
( tüm Anadolu'da) bir milyon yed i  yüz 
yetmiş yed i  bin kilometrekaresi Avru
pa'daydı. 
Yavuz Sultan Selim'in ölümünde Kırım'a 
bağlı olan Kasım Hanlığı, 
Kırım Hanedam'nı başından uzaklaştır
dığı için Osmanlı Imparatorluğu Avru
pa'da yetmiş beş bin kilometrekare kü
çülmüştü. Yavuz Sultan Selim öldüğü sı
rada imparatorluğun toprakları bir üçün
cü kıtaya da yayılmıştı: Asya'da bir mil
yon dokuz yüz beş bin kilometrekare, 
Afrika'da iki milyon dokuz yüz elli bin 
kilometrekare, Avrupa'da bir milyon 
yedi yüz iki bin kilometrekare. Sekiz yıl 
içinde Osmanlı Imparatorluğu iki buçuk 
mislinden fazla büyüyerek altı milyon 
beş yüz elli yedi bin kilometrekare ol
muştu. 
Büyük fetihler 1 5 1 4- 1 5 1 8  arasındaki 
dört yıl içinde yapılmıştı. 
Imparatorluk ilk kez Afrika kıtasına 
ayak basmıştı. 
Böylece ülke cihan imparatorluğu duru
muna gelmişti. 
Afrika'da Mısır, Bingazi ve Kuzey Sudan 
(Nubya ve Kassala eyaletleri) doğrudan 
doğruya, Cezayir ise Osmanlıların uyru-

ğuna girerek imparatorluğa katıldı. Türk 
etkinliğinin yayılmaya başladığı Eritre, 
Somali ve Doğu Afrika kıyıları ise bu he
sabın dışındadır. 
Bu kıtada iki beylerbeylik kuruldu: Mı
sır ve Cezayir beylerbeyliği. 
Mısır Beylerbeyl iği, Türkiye 'n in  en 
geniş ve en zengin eyaletiydi ve devlet 
protokolünde öbür eyalerlerden önce 
getirdi.  Asya'daki fetihlere gelince . . .  
Anadolu 'da I ran ve Mısır'dan ş u  iller 
alındı: Adana, Antep, Hatay, Mardin, 
Urfa, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Muş, 
Bitlis, Siirt. Kuzey Irak'ta yapılan fetih
ler sonu nda Musul, Kerkük, Erbil, Dü
leym ve Divaniye sancakları al ındı .  
Dulkadır Beyl iği 'nin özerk durumuna 
son verilerek doğrudan lmparatorluğa 
bağlandı. Böylece Anadolu 'da üç yeni  
Beylerbeylik kuruldu:  Dulkadır (Ma
raş), Diyarbakır, Erzincan ( Erzurum) 
beylerbeyl ikleri. Bir süre sonra Musul 
da beylerbeylik merkezi oldu. Ayrıca Fi
listin ' in  (bugün Suriye, Lübnan, lsrail 
ve Ürdün) tamamı imparatorluk toprak
ları aras ına al ındı .  Buralarda Suriye 
(Şam) ve Halep beylerbeylikleri kurul
du. Yemen Osmanlı Imparatorluğu'nun 
egemenliğini tanıdı .  Hicaz da al ınarak 
beylerbeylik yapıldı. Yan sayfadaki ha
ritada görüldüğü gibi, Akdeniz bir Türk 
gölü durumuna gelmek üzeredir. Yavuz 
Sultan Selim, sekiz yıllık sa ltanatı bo
yunca Avrupa'yla fazla ilgilenmemiştir. 
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FUZÜLI'NİN BİR GAZELi 

Benim tck hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab 
Estr-i dcrd-i aşk u dağ-i hicran olmasın ya Rab 

De m-a-dem cevrlcrdir çckdiğim bt-rahm bütlerdcn 

Bu kafirler estri bir müse/man olmasın ya Rab 

Görüp endtşe-i katlimde ol mah1 budur derdi m 
Ki bu cndtşcden ol meh peştman olmasın ya Rab 

Ç1karmak etseler tenden çekip peykan ın ol scrvin 

Ç1kan olsun dil-i mecr(Jh peykan olmasın ya Rab 

Ce fa vü ccvr ile mu 'tadı m an/ars1z n 'olur halim 
Cefasına had ü cevrine pa yan olmasın ya Rab 

Demen kim adli yok ya zülmü çok her hal ilc olsa 
Gönül tah tına andan gayrı .sultan olmasın ya Rab 

Fuz{J/t buldu genc-i afiyct mey-hane k üncünde 
Mübarek mülkdür ol mülk vi ran olmasın ya Rab 

Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayri; kimse perişan olmasın ,  aman ! . .  Allah ı m !  Ya
ni aşk derdi ne tutsak etme hiç kimseyi ve ayrı l ık yaras ıyla baş başa bırakma Tanrım!  

Eziyet ve ccfa görmekteyim merhametsiz güzellerden daima. Tanrım! Bir  M üslüman'ı bu ka
firlcre tutsak etme aman! (Yoksa onu dinden imandan çıkarırlar.) 

Beni öldürmeyi tasarladığını gördüm o ay yüzl ünün.  Tasarn şu ki Tanrım !  O ay yüzl ü bu dü
şüncesinden caymasın (ve beni öldürecek süzgün bakışı  benden esirgemesi n ) ! . .  

Servi boylu sevgi l ini n  gamzc okudur bağrımdaki. Ve  bana acıyan dostlarım onu çıkarma sev
dasındalar. . . Yalvarırım Tanrım; çıkan yaralı gönlü m olsun da bağnındaki ok olmasın tck ! . .  (Zi
ra ben onu, nice zamandır, sevgi liden mukaddes bir armağan diye sakl ıyorum yüreğimde.) 

Eziyet ve sıkıntısı  ilc sevgi l in in, can ciğer oldum. Nasıl yaşarım artık onlar ol madan Tanrım !  
Umarım bundan böyle cefası s ınırsız, cziyeti sonsuz olur! . .  

"Adaleti yok; üstelik zulmü çokmuş!. ." Asla söylemem ben bunları ! . .  Her nasıl ol ursa olsun, ye
ter ki gönül tahtımda ondan özge bir sultan olmasın ya Rab! . .  

(N ice yatırlar, tekkeler dolaşınıştı aşk derdinc şifa arayarak) Fuzulf; mcyhane köşesi nde bul
du sonunda esenlik ve zindelik hazinesini .  Ne mübarek yerdir orası Tanrım, inşallah vi ran ol
maz! . .  

Şahane Gazeller 1 ,  Fuz(Jfl� (Haz. Iskcnder Pala) Kapı  Yayınları, ist. Temmuz 2004 
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17. BOLUM 

U stün Yetenekli ve Utangaç 
Hükümdar 
Osmanlıları, tarih in in  en yüce doruğu
na savaşı, yasaları ve politikayı kullana
rak çıkarmak için gerekli olan 
bütün yetenekler doğa tara-
fından Süleyman'a veril-
mişti. Şimdiye kadar bu 
yetenekierin Osmano
ğulları arasında eş it  _ 

olmayan bir biçimde 
dağıldığına tanık ol
muştuk. 
Biri savaşçı, öteki tam 
bir baba, bir başkası 
yasa yapıcı, biri fatih, 
sonuncusu imparator
luk ordularının düzenle
yicİs İ  olmuşlardı .  Fakat 
bütün bu özelliklerin, bir 
büyük adamı ortaya çıkaracak 
biçimde verimli, dengeli ve uyumlu 
olarak bir kişide toplandığı görülmemiş
ti. İşte bu büyük adam, Sultan Süley
man 'ın kişiliğinde belirecektir. 

Kanuni Sultan Süleyman, babasının 
ölümü üzerine sabırsızlık duymadan, 
emrikalara girişıneden ve rakibi olmadan 
yirmi iki yaşında Osmanlı tahtına çıktı. 
Zamanından önce elde edilmiş hüküm-

darlığın sağlad ığı heybet i le 
gençliğin verdiği zarafet ve 

alçakgönüllülük yüz hatla-
rında okunuyordu. Çeh

resi tam bir hükümda
ra uygun nitelikteydi. 
Kırım hanının kızı 
olan annesinin sakin
liği sayesinde ılımlı 
hale gelen babasının 
canlılığını taşıyordu. 

Yüz hatların ın  düz
gün oluşu onu genç, 

yüz ifadesinin ağırlığı 
ise olgun gösteriyordu. 

Aynı çağda yaşamış bir Türk 
şairi onu şöyle anlatır: 

"Alnı ,  olgunluktan dolayı şişmiş bir 

Kan uni Sultan Süleyman 
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meyve gibiydi ve yukarıya doğru geniş
liyordu. Burnu gaga gibi, ağzı vakur, ya
nakları zarifçe yuvarlaktı. Seyrek saka
lı henüz dudaklarının hüznünü ve çene
sinin kararlı ifadesini örterneye yetmiyor
du.  Ağır gözkapakları ve çok uzun kir
pikierk gölgelenmiş kara gözleri korkut
mayan ve gurur taşımadan dik bakışla
ra sahipti. Duygularını daima inceleyen 
ve yeteneklerini ihtiyatla karşılayan bir 
babadan çekinen bir çocuğun alışkanlık 
haline getirdiği gibi, bakışlarını sık sık 
aşağı indirirdi. Beyaz moslinden ağır sa
rığının baskısı altında boynun u biraz eğ
ri tutar gibi bir hali vardı. Giysilerinin yaş
lı havası, yüz hatlarının gençliğiyle uy
gun düşmezdi. Babasının asker yapısına 
sahip olmamakla beraber, üzerinde taşı
dığı altın işlemeli süvarİ kaftanı kendi
s ine pek yakışırdı. Ayrıca kıl ıcı, yayı ve 
atı bir Türkmen beyi gibi büyük bir us
talıkla kullanabilirdi ." 
Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar
lığının ilk dönemlerinde bu dış görünü
şü, yabancı elçilerin yazışmalarında ve 
Venedik ressamlarının portrelerinde de 
doğrulanmaktadır. O zamanlar ruhu fiz
yonomisine yansımıştı. 
Doğanın verdiği yeteneklerle, erdeme ve 
zafere karşı büyük bir istekle, alçakgönül
lülükle, iyi ve güzele karşı ilgiyle, adalet 
duygusuyla, cesaretle ve soylu ihtiraslar
la doluydu. Bu erdemler bütün verimli
likleriyle birlikte gelişebilmek için kuş
kulu bir babanın kıskançlığını uyandırma
yacak bir serbestlik ve bütün bir millete 
uygulanacak kesin bir iktidar istiyordu. 
Böyle bir mizaç için kaygılanılacak 
tek zayıf nokta olan kadınlara karşı aşk, 
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Sultan Süleyman'da bir kusur olarak 
değil, doğanın bir erdemi olarak belir
mişti. 
Aşırı sevgiler duymaya eğilimi vardı. 
Utanç verici d uygulara kapılmazdı. Aşk 
onu sarhoş edebilir ama asla küçük dü
şürmezdi .  Hareminde sefahat değil, 
sevgi arardı. 
B ir kölenin okşayışları onu utandırırken, 
bir sevgilinin kalbini elde etmek onun 
için imparatorluklar kadar önemli olur
du. Yavuz Sultan Selim döneminde İs
tanbul'dan uzakta, Manisa'da yaşarken 
ve İran Seferi sırasında kendisine ema
net edilen imparatorluk tahtında gördü
ğü sert baskı, ona ileride bulunacağı ye
re uygun doğal politik yetenekler kazan
d ırmıştı. 
Daha egemenliği eline almadan saray 
entrikalarına alışmış, tahta çıkmadan o 
yeri tanıyabilmişti. Erken gelen bir zo
runluluk karşısında, hükümdarların ih
tiyacı olduğu iki yeteneğe, yani insanla
rı tanıma ve onları seçme özelliklerine sa
hip olmuştu. · 

Yavuz'un Ölümü Bir Süre 
Gizlendi 
Yavuz Sultan Selim son nefesini verdik
ten hemen sonra, Sadrazam Piri Paşa si
lahdar kahyasını Manisa'ya göndere
rek, Şehzade Süleyman'a babasının ölü
münü duyurdu.  Hükümdarsız geçecek 
arayı fazla uzatmamak için hemen lstan
bul'a gelmesini  istedi. 
Şehzade Süleyman, Il. Bayezid ya da Il. 
Mehmed gibi taht rakipleri olmadığın
dan kendisini fazla sıkıntıya sokmadı. 



K A N U N i  S U L T A N  S Ü L E Y M A N  

Sert, fakat özlenen bir babanın ölü
münden sonra gereken üzüntüyü göste
recek kadar zaman geçirdi. Sonra impa
ratorluk varisine yaraşan bir maiyet ala
yıyla İstanbul'a doğru yola çıktı. 
O sırada Anadolu da, Rumeli de Yavuz 
Sultan Selim'in öldüğünü bilmiyordu.  
Hekimlerin ve tabutun yanında toplanan 
Divan'ın işbirliği ile padişahın ölümünü 
yeniçerilerden saklayan Piri Paşa, bu ha
beri ancak Şehzade Süleyman İstanbul 
Sarayı'nın karşısında, Üsküdar'da görün
düğü zaman açıkladı. 
Kendilerine taht için borçlu olan, fakat 
kendilerinin de savaşlar zaferler ve fetih
ler için borçlu oldukları padişahın ölümü
nü duyan yeniçeriler üzüntülerinden 
keçe külahiarını yere vurdular, çadırla
rını yaktılar. Yeniçeri Ocağı kendilerine 
o kadar benzeyen ve halka egemen al
mada kendilerine o kadar yardımcı olan 
bu padişahın bir eşini daha bulama
maktan kaygı duyuyordu.  
Piri Paşa imparatorluk mührünü hazine
lerin bulunduğu arabaların üzerine bırak
tı. Ferhad Paşa'ya Yavuz Sultan Se
lim'in cenazesini ağır adımlarla götürme
sini söyledi. Kendisi de ordu postacısı kı
yafetine girerek, Kanuni Sultan Süley
man'a sarayın kapılarını açmak üzere İs
tanbul'a geldi. 
Yeni padişah babasının cenazesi gelin
ceye kadar sadrazamla bir odaya kapana
rak kimseye gözükmedi. 1 E kim 1 520 
günü öğle vakti, sarayın avlusunda sıra 
olan yeniçeriler, şeyhülislam, din adam
ları, kazaskerler, paşalar, beyler, emirler, 
başkentin  ileri gelen kişileri Yavuz Sul
tan Selim' in  oğlunun elini öpüyordu .  

Siyahlar giyinmiş olan, Piri Paşa'nın ya
nındaki padişah Edirnekapısı'ndan çıka
rak babasının cenazesini  karşıladı. Paşa
lar eski padişahın tabotunu sırtlamıştı. 
Sultan Süleyman ise atından inmiş arka
dan geliyordu. 
Cenaze, daha önceden Sultan Selim ' in 
anısına yapılması kararlaştırılan caminin 
bulunacağı İstanbul'un altıncı tepesinin 
üzerine getirildi. Sultan Süleyman sara
ya dönmeden önce babasının adını  
ölümsüzleştirecek olan caminin temeli
ne ilk taşı koydu. 

Valinin Ketlesi Sorun 
Yarattı 
Kanuni Sultan Süleyman'ın yasına say
gı duymayan yeniçeriler, yeni padişah
tan bağlılıklarının karşılığını  gürültüler 
çıkartarak arsızca istediler. 
Bu yüzden Sultan Süleyman'ın gözyaş
ları yarım kaldı .  Kendilerini rüşvete 
alıştıran Sultan Selim'den asker başına 
elli duka altını koparmışlardı .  Şimdi 
Sultan Süleyman'dan seksen duka altı
nı istiyorlardı. 
Yasa haline gelen bu gelenek, imparator
luğu koruyanlara karşı pazarlık yapılma
masını öğütlüyordu.  Yavuz Sultan Se
lim'in hazinesini taşıyan arabalar açıldı, 
iğrenç ve utanmaz açgözlülüklerinden 
dolayı yüzleri kızaran devşirme askere al
tınlar fırlatıldı. 
Sultan Süleyman hükümdarlığının ilk 
hareketi olarak bir gönül borcunun öde
mekle işe başladı. Üç sorguçlu paşa 
olan !al ası Kasım Paşa 'yı ikinci bir baba 
olarak tanıdığından sadrazam yaptı. 

391  



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Aynı gün Yavuz Sultan Selim tarafından 
Kahice'den getirilmiş olan bütün tutsak
ları serbest bıraktırdı. lran'la ticaret yap
tıklarından dolayı hapse atılmış olan ve 
her an idam edilmeleri beklenen tüccar
ları zindandan çıkarttı. Osmanlılar ve Hı
ristiyanlar, Yavuz Sultan Selim'in adalet
sizliklerinin düzeltilmek üzere adaletli bir 
dönemin başladığını anladılar. 
Bütün imparatorlukta bir dönemden 
ötekine geçiş sırasında ortaya çıkan na
zik durumdan, yeni padişahın otoritesi
ne karşı ayaklanarak yararlanmak isteyen 
bir kiş i vardı. 
Bu adam, hükümdarlarına karşı bazen 
bağlı, bazen başkaldıran Arnavutlardan 
biriydi. Daha önce Osmanlılar için Kırım 
hanına ihanet etmişti. 
Şimdi de kendi hesabına Osmanlılara 
ihanet ediyordu. Adı Canbirdi Gazali 
olan bu kişi, Yavuz Sultan Selim tarafın
dan Suriye valisi olarak görevlendirilmiş
ti. Şam'da isyan bayrağını kaldırdı, ba
ğımsızlığını ilan etti. 
Lübnan ' ı  eline geçirerek Arapları ve 
Dürzileri ayaklandırdı .  Parayla tuttuğu 
yirmi bin askeriyle birl ikte Halep üze
rine yürüme cesaretini gösterdi .  
Sultan Süleyman böylesine alçak bir asiy
le bizzat uğraşmaktan kaçındı. Üçüncü 
veziri Ferhad Paşa'yı, yenme ve huzur 
sağlama konusunda büyük deneyim sa
hibi olduğundan Halep'e gönderdi. Fer
had Paşa sekiz bin sİpahinin başında Su
riye'de görünü nce, Halep kuşatması 
kalktı. 
Canbird i 'yi Şam'a kadar kovaladı, ken
tin kalesi önünde yapılan bir meydan sa-
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vaşında bütün asileri temizledi. Hainin 
kellesini İstanbul'a getirerek padişahın 
ayaklarına attı. 
Padişah, müttefiki olan Venedik Doçu 
Loredano'ya Canberdi'nin kellesini gön
dererek onun da sevinmesini  istedi.  
Venedik'in lstanbul'a gönderdiği elçi, 
Sultan Süleyman'a Batı hükümdarları
nın düşmanlarının kellelerini değiş to
kuş etme gelenekleri olmadığını anlat
mak için akla karayı seçti 

Elçi Öldürülünce 
Sultan Selim'in sadık Veziri Ayas Paşa 
Suriye Valil iği 'ne getirildi .  Ferhad Paşa 
ordusuyla İran sınırına gönderilecek, 
babasının kılıcıyla uğradığı yenilgi acı
sını oğlundan çıkarmak isteyen Şah ls
mail'in hareketlerini gözlernek üzere gö
revlendirildi. Fakat, Sultan Süleyman'ın 
elçisi Behram Çavuş'u durup dururken 
öldüren Macarların vahşeti, genç hüküm
darıo d ikkatini başka yerlere çevirdi. 
Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa, lpsa
la'da bir çekirdek ordu kurmaya ve en kı
sa zamanda Rumeli sancaklarından otuz 
bin azap toplamaya çağrıldı. 
Şam'daki zaferiyle üne kavuşmuş olan 
Ferhad Paşa, Bulgaristan' ın başkenti 
Sofya'ya, yanında büyük bir ordunun ih
tiyacını karşı layacak kadar cephane, 
buğday ve arpa yüklü yirmi bin araba ve 
deveyle geldi.  
Sultan Selim gibi bir askerin dönemin
den sonra otoriteyi sağlama konusunda 
gerekli olan zaferi hakkıyla kazanmak 
için yanıp tutuşan padişah, yanında Pi
ri Paşa, babasının en deneyimli komu-
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tanları, kırk bin sİpahi ve otuz bin yeni
çeriyle İstanbul 'dan sefere çıktı. 
Sultan Murad ve Hunyad ' ın dönemle
rinden beri böylesine bir insan seli Bul
garistan vadilerinde görülmemişti. 
Sultan Süleyman, Tuna kıyılarında ba
sit bir asker çadırında karargiih kurdu. On 
gün on gece binlerce köylünün ve istih
kiim erinin başında, ordunun Belgrad do
laylarından Sava'yı aşması için gerekli 
köprünün yapım çalışmalarını yönetti . 
İ stila hazırl ıkları h ızla sürerken sadra
zam P iri Paşa yeniçerilerden oluşan 
öncü kuvvetiyle Tuna'yı sallada aşmış 
ve Macar ken ti Semlin ' i 1  birden zap
ttetmişti. Orada duramayacak diğer kü
çük kalelere saldırmış, bir sürü tutsak 
almıştı. Böylece kısa zamanda Peterwar
dein Ovası 'nda dehşet ve göç baş gös
termişti .  
28 Temmuz 1 52 1  'de biten köprü, erte
si gün Sava'nın taşmasıyla kısmen yıkıl
mıştı. Hemen onarılan köprü sayesinde 
Macarların Tuna'nın sol kıyıs ından 
Belgrad 'a yollayacakları kuvvetlerin yo
lu kesil iyordu.  
Su ltan Süleyman şimdiye kadar Os
manlıların iki defa başarısızlığa uğradık
ları Belgrad'ı kuşattı. Bu sefer de bir avuç 
şövalye tarafından kahramanca savunu
lan kent, Tuna'nın iki kolu üzerinden de 
kuşatıldığı için her türlü yardımdan 
umudunu kesmişti. 
Bulgarlar ve Sırplar da ihanet edince 
Belgrad, yirminci saldırı sonunda düştiL 
Belgrad'ın düşmesinden dehşete kapı
lan öteki kaleler Sirmi, Karloviç, M itro-

viç, Perkas ve Uylok da teker teker Os
manlıların eline geçti. 
Savaş alanında alçakgönüllü olan Sultan 
Süleyman, Macar şövalyelerini askerle
rinin öcünden büyük zorluklarla kaçıra
bildi. Savaş tutsaklarının köle edilmesi
ne karşı çıktı. Sırpları serbest bıraktıra
rak onların dağlara dönüp yeni padişahın 
ne kadar adaletli ve yüce olduğunu an
latmalarını istedi. 
Bulgar askerleri İstanbul'a gönderilecek, 
bugün bile Belgrad adını taşıyan Böğaz 
kıyısındaki ormanlarda yerleşmeleri sağ
landı. Belgrad'ın en büyük kilisesi cami
ye çevrilip hutbe okundu.  Camiden 
put olarak tanımlanan tasvirler, Sırpların 
azizeleri olan Swata Patniza'nın kemik
leri, kutsal kaplar, Yunan tasvirleri, yine 
bir azize olan Sainte Barbe 'ın kolu ve 
Meryem'in nefis bir portresi alındı. 

Devletlerarası İlişkiler 
Gelişti 
Beşikteki çocuklarından üçünün hasta
lanarak ölmeleri Kanuni  Sultan Süley
man' ın hemen İstanbul'a dönmesini 
gerektirdi. Belgrad zaferi bu yasla gölge
lenmiş oluyordu. Batı devletlerinin elçi
leri, Macaristan ve Lehistan için Bulga
ristan 'ın en önemli kalelerinden biri 
olan Belgrad'ın alınmasından dolayı Os
manlı İmparatorluğu 'nu kutladılar. 
Moskova Çarı Vasili 'nin İstanbul'a gön
derdiği elçi Morosof, bu iki millete kar
şı Osmanlı padişahına hem saldırı, hem 
de savunma anlaşması önerdi .  

1 Eski adı Semin. Macarca Zimony. Bugün Yugoslavya sınırları içinde, Tuna'nın Sava i l e  birleştiği yerde kent. 
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Sultan Süleyman çarın dostluğu nu mem
nuniyetle kabul ederken, iki ülke arasın
da askeri bir anlaşmayı reddetti. Böyle 
bir anlaşma sonucu, Osmanlıların müt
tefiki Kırım Türklerine ve Osmanlı Ha
nedanı'nın akrabası Giray haniarına kar
şı bir düşmanlığa sürüklenmekten çeki
n iyordu. 
Venedik Cumhuriyeti'yle yapılan yeni  
b i r  anlaşmayla karşılıklı deniz seferleri 
ve ticaretin esasları tespit edildi. Ayrıca 
bugün en uygar devletler arasında geçer
li olan insan hakları iki devlet arasında 
karara bağlandı. 
Buna göre, gemilerin, yüklerin, mülki
yetin, özgürlüğün ve dinin korunması 
bütün imparatorluk limanlarında ve top
raklarında hem Venedik Cumhuriyeti 
yurttaşlarına, hem de öteki Hıristiyan 
devletlerin yurttaşlarına tanınıyordu.  
Kanuni Sultan Süleyman i lk adım olarak, 
Osmanlıları Ortaçağ zihniyetinden uzak
laştırarak karşılıklı konukseverlik ilkele
rine dayanan bir hukuk anlayışına soku
yordu. Yeni durumdan şaşıran Avrupa, Ya
vuz Sultan Selim 'in oğlunu kutluyordu. lç 
siyaset de aynı biçimde adalet, alçakgönül
lülük ve hoşgörü üzerine kuruluyordu. 
Artık vezirler kelleleri için kaygı duymu
yor, üstelik hizmetlerine ve özgür düşün
celerine göre ödüllendiril iyorlardı. Dör
düncü veziri ve lalası Kasım Paşa yaşlı
lığından dolayı istirahate çekilmek iste
diğini bildirince kendisine dört bin du
ka altını maaş bağlandı, oğlu bey rütbe-

sine çıkarıldı ve Manisa'da padişaha 
devlet ve politika dersleri verdiği saray 
bağışlandı. 

Şimdi Hedef Rodos 'tu 
Bulgarların Avrupa topraklarındaki son 
ileri kalesi Belgrad 'a sahip olan Kanuni 
Sultan Süleyman'ın önünde, Asya top
raklarının denizlerini sürekli tehdi t  
eden, Rodos'un fethi sorunu vardı. Ba
tı dünyasına karşı gösterdiği barış saye
sinde Hıristiyan güçlerin işe karışmama
sını ya da hiç olmazsa tarafsız kalmala
rını sağlamıştı. 
O sıralarda Papa X. Leo, Roma Katolik 
toplumunda Almanya, İ talya, İsviçre ve 
Fransa'da önemli kitleleri peşinden sü
rükleyen Luther2 ile mücadele ediyor
du. Macaristan Kralı II .  Lajos, Leh ve 
Macar soylularının geleneksel çatışma
sıyla meşguldü . Bazen biri, bazen öteki 
üstün gelen Almanya lmparatoru ve İs
panya Kralı Şarlken ile Fransa Kralı I. 
François Avrupa'yı savaş alanı haline ge
tirmeye çalışıyorlardı. 
Mezhep ayrılığında kralını izleyen İngil
tere, bir gün içinde üç krallığı Katolik 
toplumundan çıkarmıştı. Almanya, Hol
landa, Belçika, İspanya ve yeni keşfedi
len Amerika tarafından kurulan evren
sel monarşik rejimler, Hıristiyan dünya
sını Kudüs'teki lsa'nın Kutsal Meza
rı'ndan daha çok ilgilendiriyordu. 
İslam dünyası içinde ileri bir karakol gi-

2 Alman ilahiyatçı ve reformcu ( 1 483- 1 546). Yeni bir kil ise öğretisi ortaya çıkardı. Luther'in tanımladığı şey, dogma
ları ve kurumları olan Roma Kilisesi değildir, gerçek inanç içinde yaşayanların teşkil ettiği gözle görülmez kılısedır. Ka
tolik kilisesinin katı kademeleşme düzenine karşılık, krallara bağlı olan ve laiklere büyük bir yer tanıyan daha yumu
şak bir kademeleşme kurdu. Bu gelişmeler sonucunda Protestan Mezhebi doğdu. 
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bi kalan Rodos, doğu tarafından sald ırı
ya uğrasa Batı'dan bir kol bile havaya 
kalkmayacaktı. Avrupa saraylarının du
rumunu elçileri sayesinde inceden ince
ye öğrenen Sultan Süleyman, babasının 
dedesi Fatih'in Rodos'ta uğradığı yenil
ginin öcünü alma zamanının gelip çattı
ğını anlamıştı. 
Fatih'ten daha adaletli davranarak Bü
yük Üstat'a bir mektup yazdı. Devleti
nin güvenliği için gerekli olan adanın kan 
dökülmeden teslimini istedi. Kuran üs
tüne yemin ederek, tarikatın mülküne 
ve özgürlüğüne dokunmayacağını, şöval
yelerin hazinelerin i, kad ırgalarını ve 
dinsel kurumlarını alarak Osmanlı gücü
ne etkili olmayacak başka bir yere gitme
lerine izin vereceğini bildirdi .  
Kudüs Saint Jean Tarikatı 'nın gelenek
leri ve onuru Müslümanlarla barış bile ol
sa her türlü pazarlığı yasaklıyordu. Elçi
nin dönmesinden sonra Piri Paşa 'nın 
kendisi için hazırladığı Donanınayı Hü
mayun'u ve kara ordularını harekete ge
çiren Sultan Süleyman, komutan olarak 
üçüncü vezir Mustafa Paşa'yı seçti. Üç 
yüz kadırgadan kurulu donanma, on iki 
bin savaşçı taşıyordu.  
Donanma Çanakkale'den çıkarak Ege 
Denizi 'nde Rodos'un karşısına düşen 
Badrum Burnu'na kadar ilerlemeye ha
zırlanırken, Sultan Süleyman da bütün 
gücüyle Anadolu 'yu baştan başa geçiyor 
ve Marmaris Körfezi'ne ulaşıyordu.  
Rodos Adası i le Marmaris ' in arası ancak 
on altı ya da on yed i  kilometre kadardı. 
Eskiden Physcus Limanı denilen bu kör
fezde İskender, Darius'un Persleriyle 
karşılaşmıştı. 1 801  ilkbaharında da Fran-

sıziarın elinden Nil ' i  almak isteyen İn
gilizler o bölgede yelken açmıştı. 
Mustafa Paşa' nın  donanınası on iki bin 
savaşçıyı Rodos'un açık bir Jimanına 
bıraktıktan hemen sonra, üç yüz kadır
ga şövalyelerin gözü önünde Marmaris 
Körfezi'ne gitmiş ve aynı gün padişah ile 
yüz bin askerini adanın kumsalma boş
altmıştı. O gün 28 Temmuz 1 522 idi; ya
ni Sultan Süleyman 'ın Belgrad'a saldı
rı buyruğunu verdiği günün birinci yıl
dönümüydü. 
Yüz kuşatma topuyla Fatih döneminde 
İstanbul'un surlarında onarılmaz gedik
ler açan on iki büyük bronz top güllele
rini Rodos 'un s urlarına fırlatıyordu.  
Bugün bile Rodos surlarında izleri görü
len bu heybetli gülleler, meşhur Osman
lı topçusunun gücü hakkında bir fikir 
vermektedir. Yüz yirmi bin savaşçı, otuz 
bin tayfa, üç yüz savaş gemisi ve bu ka
dar kalabalık bir ordunun ihtiyacını kar
şılayacak kadar çok köleyle kuşatılan Ro
dos halkı, kentin duvarları arkasına çe
kilmişti. 
Adanın kırk beş bin kişilik nüfusu, hay
van sürüleri, erzakı, tarım araçlarıyla 
kapıların kirişleri altında, kiliselerde, 
mahzenlerde bekleşirken, kurtulmaları
nı şövalyelerin cesaretinde ve kalenin 
zapttedilmezliğinde arıyorlardı. 

Her İki Taraf da Her 
Önlemi Almıştı 
Tarikatın o zamanki Büyük Üstadı olan 
Villiers de L'Isle-Adam, insanlar arasın
daki olayları değiştiren öz çabaları ile yaz
gısının üstesinden gelen ve yenilgileri-
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ni anısının en belirli özellikleri haline ge
tirmesini  bilen kişilerden d i .  L ' ls le
Adam da, eski Büyük Üstat d'Aubusson 
gibi Fransız'dı.  
Fakat Rodos'un kurtarıcısı d 'Aubus
son'dan daha erdemliydi .  Politikanın iha
netleri, onu n askerce kahramanlığını 
ve d insel taassubunu etkilemiyordu .  
Tarikat arkadaşlarının kendisine göster
dikleri saygı sonunda Büyük Üstatlık 
makamına gelmişti. Seçilmesi sırasında 
Rodos'ta değildi .  
Kendisine ihtiyaç duyulduğu için çağırıl
mıştı. Tarikatın şansölyesi olan Amaral 
adında bir Portekizli şövalye tek başına 
seçime i tiraz etmişti. Hayal kırıklığı ve 
haset Amaral'ın kalbinin derinliklerin
den şu sözleri ortaya çıkarmıştı: 
"Rodos'un L'Isle Adam tarafından yö
netileceğini görmektense Osmanlıların 
eline düşmesin i  tercih ederim."  
lspat edilemeyen bir  sava göre, rakibi
nin seçiminden soııfa harekete geçen 
Amaral, tutsak Osmanlılardan birini ser
best bırakmış ve onun eline, Rodos'u is
tila etmek için gerekli zamanı ve usul
leri gösteren bir mektup vermişti. 
Rodos'un tehlikeli durumunu öğrenen 
L'lsle -Adam ve bir avuç gözü pek şö
valye, Marsilya Limanı'ndan hareket 
ederek kardeşlerinin kendisine verdik
leri makama layık olacak biçimde dövüş
rnek ya da ölmek üzere Rodos'a yelken 
açmıştı. Yazgısı, seyahatine uğursuz 
olaylarla engel oluyordu.  

Marsilya'dan Sicilya'ya giderken bindi
ği kadırgada yangın çıktı. Messina'ya an
cak bir sal üzerinde varabildi .  Messina 
Limanı'ndan başka bir kadırgaya bine
rek ayrıldıktan sonra yakalandıkları b ir 
fırtına sırasında düşen yıldırım, kılıcının 
kını içinde erimesine neden oldu .  Bu 
rastlantılar görevinden başka bir şey 
düşünmeyen bu yiğit kişiyi kaygılandır
mıyor, ancak tasalandırıyordu.  
Adaya ayak basar basmaz, Martin Engui 
adında Brescia 'lı  bir İ talyan'ı  kaleyi 
güçlendirmek üzere görevlendirdi.  Bu 
mühendisin çalışmaları sayesinde Rodos 
Kalesi birkaç ay içinde Hıristiyanlığın 
Doğu'da aşılması mümkün olmayan bir 
müstahkem mevki haline geldi.  
Fatih'in önünde başarısızlığa uğradığı, ar
kalan kaya içine oyulmuş çok derin 
hendeklerden ve üstleri sağlam kuleler
den meydana gelmiş çift sıra istihkamın3 
önüne bir zırh gibi üçüncü bir istihkam 
inşa edilmişti . Her iki l iman da denize 
doğru birbirlerine yaklaşan dalgakıran
larla kapatılmış, her dalgakıran üzerinde 
yer alan kulelere, Osmanlı toplarının ça
pına yakın toplar yerleştirilmişti. Halka
ları çok iri olan demir zincir bir uçtan öte
ki uca çekilmiş, granit bloklarla sağlam
laştırılmıştı. 
Böylece beklenmeyen bir anda gönde
rilecek yangın sallarının limandaki kadır
gaları yakması önleniyordu .  Adanın çev
resindeki beş burunda bulunan beş ka
le, birbirlerinden tamamen bağımsız 
beş müstahkem mevki durumuna geti
rilmiş ve her biri beş ayrı ülkenin şöval-

3 Düşman saldırısına karşı korunma, savunma amacıyla toprak, taş, beton gibi malzemelerle sağlam bir şekilde dü
zenlenmiş yer. 
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yelerine teslim edilmişti .  Tehlikeli du
rum gösterecek gediklerin yard ımına 
koşmak üzere Fransız şövalyesi Grolee 
kornurasında seyyar bir ordu da kurul
muştu. Meslekleri savaş, dinsel görevle
ri ölüm olan altı bin şövalye, bu yardım 
ordusunu meydana getiriyordu .  Ada 
pek büyük olmadığı iç in aynı anda bir
çok yeri kontrol edebiliyorlardı. 
İşte Kanuni Su ltan Süleyman Rodos'u 
karadan ve denizden istila etmeye baş
ladığı zaman Rodos'un savunma sistemi 
bu biçimde kurulmuştu .  
Rodos'un çevresinde gittikçe daralan de
mir ve ateşten çemberi kasırgalar bile 
parçalayacak güçte değildi. Çünkü Os
ınanlılar adanın bütün limanlarını işgal 
etmekle kalmamış, Rodos 'un karşısına 
isabet eden Anadolu kıyılarını, özellik
le Marmaris Körfezi'ni de şövalyelerin 
hareketlerini gözleyen Osmanlı kadıega
ları ile doldurmuştu. 

ilahilere Çığlıklar Karıştı 
Kanuni  Sultan Süleyman üç yüz kadıe
gasına demir artırdıktan ve Rodos tepe
lerini binlerce çadırla donattıktan sonra 
sald ırıya geçmeden önce Büyük Üs
tat'a bir mektup daha göndererek barış 
koşullarını bildirdi. L'IIe-Adam'a gönde
rilen bu mektupta şunlar yazılıydı: 
"Bak ve düşün. Eğer sana önerdiğim şe
yi kabul etmezsen, Kuran üzerine yemin 
ederim ki kentini surlarının d ibinde bi
ten otların seviyesine indireceğim." 
L'Isle-Adam'ın dini,  kahramanlığı ve 
onuru, tarikatının yurdunu Osmanlıla
ra teslim etmesine en büyük engeller-

di. Ada bu Hıristiyan yöneticilerin me
zarı olacaktı. Kuşatma, gece gündüz 
gürleyen üç yüz topun ateşiyle baş ladı. 
Şövalyeler bu ateşe karşılık verdi ve otuz 
gün boyunca Osmanlı askerlerinin mer
d ivenlerini sudara dayamaianna engel 
oldular. Savaşa katılmış olan tarihçilecin 
anlattıklarına göre, topların bu karşılık
lı gürlemesi sırasında deniz dalgalanmış, 
Toroslar'ın üzerinde bazı kayalar yuvar
lanmıştı. 
Bu arada lağımcılar yeraltında surların te
meli erine kadar giden tüneller kazdılar. 
Kuşatmanın otuzuncu günü bütün şöval
yeler başlarında Büyük Üstat'ları oldu
ğu halde Saint Jean'a i thaf edilmiş bir 
ayine katıldıkları sırada depreme benze
yen korkunç bir sarsıntı duyuldu.  
Kilisenin duvarları çökmeye başladı ve 
kutsal ilahilerin yerini dehşet çığlıkları 
aldı. Lağımcılar İngiltere sudarına kadar 
bir lağım açmayı başarmış ve koydukla
rı patlayıcı maddelerle kaleyi havaya 
uçurmuşlardı. 
Tehlike karşısında büsbütün güçlenen 
bir kişi olan L'Isle-Adam, hemen ayağa 
fırladı ve s ilahına sarıldı. Arkasından şö
valyeler toz duman içinden geçerek 
açılan gediğe koştu, içeri girmeye çalı
şan azaplar ile göğüs göğüse korkunç bir 
dövüş başladı. Kiliselerden çıkan altı bin 
şövalye de hemen gediğe geldi  ve Os
manlıları geri püskürttür. 

Piri Paşa'nın Genel Saldın 
Önerisi 
lnatçı bir kuşatma, lağım patlamaları, sal
dırılar ve karşılıklı kanlı dövüşler 24 Ey-
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lül'e kadar gece gündüz sürdü. Kanuni 
Sultan Süleyman, Fatih'in yazgısına uğ
ramaktan çekiniyordu. Bütü n  vezirleri
ni atağında savaş d ivanına çağırdı. 
Savaş bilgisini cesaretine borçlu olan Pi
ri Paşa, eliyle kentin kurulu bulunduğu 
dar alanı ve denizlerle tepeleri kaplayan 
çadırları, askerleri göstererek şöyle ko
nuştu: 
" Kentin sürekli bir noktasına saldırarak 
dar gediklerin arkasına gizlenmiş olan bu 
adamların karşısına daima az sayıda as
ker çıkarabil iyoruz. Düşmana eşit sayı
da asker yollamadığımız takdirde üstün
lük daima şövalyelerin elinde olacaktır. 
Askerlerimizin sayı üstünlüğü nden ya
rarlanalım. Hem zamanımızı, hem de as
ker gücümüzü harcayan bölgesel saldı
rılar yerine genel bir saldırı yapalım." 
Genel saldırı emri ertesi gün verildi. Pa
d işah beş kaleye birden yapılacak saldı
rıya tam anlamıyla egemen olabilmek, 
aynı zamanda hem askerlerini görebil
mek ve hem de onlar tarafından görül
mek amacıyla geceleyin tahtadan bir düz 
çatı yaptırdı. Çatıyı kente hakim bir te
penin üzerine koydurdu. Osmanlı aske
ri yedi kez surların burçlarında gözüktü, 
ancak padişah top dumanı ve kılıç panl
tıları arasında yedi kez askerlerinin hen
dekiere yuvarlandığına tanık oldu. 
Surların her iki tarafında da kan gövde
yi götürüyordu. lstihkamların içlerinde 
Osmanlılar can verirken, onları dışarı it
rnek isteyen binlerce Hıristiyan da ölü
yordu.  Gece ve yorgunluk iki düşmanı 

birbirlerinden ayınrken ne biri bir adım 
ilerleyebilmiş, ne de öteki bir adım ge
rilemişti. L'Isle-Adam her tarafa koşmuş, 
dövüşmüştü. 

Yedi Yüz Şövalye Öldü 
Şövalyelere dinlerini ve onurlarını anım
satan Tarikat bayrağı kan içinde kalmış
tı. Büyük Üstat L'lsle-Adam'ı mızrakla
rından yapılmış bir sedye üzerinde sara
yına taşıdılar. Yedi yüz şövalye ve üç bin 
asker kahramanca dövüşerek ölmüştiL 
Adanın köylüleri, ihtiyarlar, çocuklar, ka
dınlar bile bir gün süren bu kargaşa sı
rasında savaş alanında görev almışlardı. 
Osmanlılardan ise on bin şehit Saint-Da
mien hendeğini  dolduruyordu.  
Askerlerin in yiğitliğine bir şey d iye
meyen Sultan Süleyman, komutanları
nın beceriksizliğine kızdı. Fakat onları 
cezalandırmadı. Adaletli ve bağışlayıcı bir 
kadı gibi davranarak, yalnızca Rumeli 
Beylerbeyi Ayas Paşa'ya söylenmek, 
Serasker4 Ahmed Paşa'yı Mısır'a yolla
mak ve Kaptanıderya Mustafa Paşa'yı az
ledip yerine Behram Beyi getirmekle ye
tindi. Bu yeni  komutanlar tarikatın çe
şitli milletlerine ait kalelerini zorlayarak 
boşuna çaba harcadılar. Her tarafta kar
şıianna kahramanlar çıkıyordu.  
Üç ay içinde gerek Rodos surları altın
da, gerek ateş, gerekse sonbahar hava
sının cesetlerden yaydığı hastalıkların et
kisiyle seksen bin Osmanlı yaşamını kay
betti. 

4 Sadrazamdan başka herhangi bir vezir orduya komuta ettiği zaman bu vezire verilen ad . Yeniçeri Ocağı kaldırıldık
tan ( 1 826) sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun komutanı, 1 845'e kadar seraskerliğe ek gö
rev olarak istanbul'un zabıta işlerinden ve yangılara karşı gerekli önlemleri almaktan da sorumluydu. 
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Ancak, Sultan Süleyman'da vicdanın şu
uru ve imparatorluğu n kaynakları var
dı. Marmaris Körfezi'ne açılan Güney
batı Anadolu ovaları durmadan kendi
sine yeni kuvvetler sağlıyor, gemileri sü
rekli erzak getiriyordu .  Padişahın gö
zünde Rodos'un değerine ne kan, ne al
tın, ne de zaman erişebilird i .  Hüküm
darlık dönemine Tuna'yı aştığı gibi, 
Ege Denizi 'ni  de aşarak başlamak isti
yordu. Kentin artık yorulduğunu hisse
d iyordu.  
Bir  söylentiye göre büyük Şansölye 
Amaral, geceleri kalenin tenha yerlerin
den ok ucuna takılmış mektuplarla ken
tin durumunu devamlı olarak Türklere 
bildirmişti. 
Büyük şansölyenin Büyük Üstat hakkın
daki kini biliniyordu. L'Isle-Adam'ın Bü
yük Üstat seçilmesinden sonra ona kü
frettiğine dair halk arasında yayılan de
dikodulara şövalyeler de inanmaya baş
ladı. Amaral'ın Diez adındaki sadık bir 
adamından işkenceyle alınan i tiraflar 
bu savların ne kadar çürük bir temele da
yandığını göstermektedir. 
Tutokianan ve suçlanan Amaral, korkak 
veya nankör bir uşağın işkence karşısın
da uydurduğu iftiraların kırk yıldan be
ri tarikata, Hıristiyanlığa ve onuruna 
yaptığı hizmetleri ve sadakati sildirdiği
ni görünce durumdan iğrendiğini belirt
ti. Tarikat konseyinin yargılanması so
nunda başı kesilerek idam edildi. Yeni l
mekte olan ordular felaketin nedenini 
ihanete atmak ihtiyacını duyar. Büyük 
şansölye açgözlü biriydi, tarikat ise onu 
bir hain yaptı. 

Rodos 'ta Ezan Sesi 
Ölümü adanın teslimini bir gün bile ge
ciktirmedi. Dört aydan beri üzerlerine yı
kılan bir kentin içinde hapsolan kırk bin 
Rum, şövalyenin inatçılığına kızıyor ve 
hiç olmazsa yaşamlarını kurtarmak için 
kentin teslim edilmesini istiyordu. Ya
rarsız bir tarikat onuruna dayanarak hal
kın kanıyla oynayan zalim şövalyelere 
karşı Rumlar açıkça cephe alıyorlardı .  
Komşu adalarda ve Anadolu kıyılarında 
Osmanlıların eline geçmiş Rum kqıtle
rini gösteriyorlar ve oralarda Osmanlıla
rın hoşgörüsü altında gelişen ticaretleri
ni, serbestçe uyguladıkları ibadetlerini, 
geleneklerini anımsıyorlardı. Rumlarla 
tarikat mensupları surların üzerinde si
lahlı çatışmaya girdikleri sırada Osman
lı ordusu da yeniden saldırıya geçti. 
Rum casusları sayesinde kentte olup bi
tenlerden haberi olan Sultan Süleyman, 
ne pahasına olursa olsun kentin merke
zine inen geniş bir gedik açmaya karar 
verdi. Fatih' in ünlü toplarından kırkını 
bir araya getirdi ve hepsinin ağzını bir 
noktaya n işanladı.  Sürekli mermer ve 
kurşun gülleler kusan bir ateş sonunda 
Hıristiyanların kapatmaya zaman bula
mayacakları bir gedik açıld ı .  
Açılan gedikten arkası kesi lmeksizin 
gülle yağmaya başladı. İki tarafa bölünen 
kent bu ölüm yağmuru altında birlikleri
ni toparlayamadı. Dehşet havasına güven 
havası eklemek isteyen Sultan Süleyman, 
10 Aralık günü otağı üzerine beyaz bay
rak çektirdi. Ateş kesildi. Ellerinde padi
şahın altın tuğrası bulunan mektuplarla 
iki Osmanlı elçisi kente y:ı.klaşmaya baş
ladı. Hemen görüşmelere geçildi. 
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22 Aralık günü lslamiyetin zaferini müj
deleyen müezzinler, minare hal ine ge
tirilmiş katedralin çan kulesinden ezan 
okudu. Mehter takımı da Aya Nikola 
Tepesi 'nde zafer nağmeleri çalıyordu. 

Bu Hıristiyan'ı Evinden 
Ederken Acı Duyuyorum 
Kahramanca savunulan kentin yağmalan
masını önlemek, şövalyeler ile halkın 
onurlu biçimde Rodos'u terk etmeleri
ni sağlamak için  Sultan Süleyman ordu
yu kentin dışında tutmuştu. Serasker Ah
med Paşa Vill iers de L'lsle-Adam'ı pa
dişahın adına Otağı Hümayun'da bir top
lantıya çağırmıştı. 
Üstün gelenlerin sözüne güvenen Bü
yük Üstat tarikatı meydana getiren her 
m illetten bir temsileiyi de yanına ala
rak konuşmalara tanık olmalarını sağla
dı. Yaşlı savaşçı, sanki cezalıymış gibi 
açık havada ve kar altında Divan top
lantıs ın ın  b i tmesi  için uzun zaman 
bekledi .  Yaşlı l ığa, rütbeye ve talihsiz
liğe karş ı gösterilen bu hatalı davranı
şı öğrenen Sultan Süleyman hemen Bü
yük Üstat'a kürklü manto gönderd i .  
Onu bir hükümdara gösterilen saygıy
la huzuruna kabul e tti .  
Söylendiğine göre Sultan Süleyman 
L'Isle-Adam'ın, tarihte zaferlerine rast
lanan bütün askerlere denk cesaret ve er
demini övdü.  Hıristiyanları böylesine 
kahramanlara sahip olduğu için kutladı.  
B üyük Üstat'ın yüzünde yenik düşmüş 
olmanın üzüntüsü ve utancı vardı. Padi
şah kendis ine, "Hiç üzülme, bizim gibi 
hükümdarların ve savaşçıların yazgısı, za-
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man zaman kentler ve ülkeler fe thetmek 
ya da kaybetmektir" dedi. 
Büyük Üstat'a ve bütün şövalyelere za
ferin gerektird iği adadan ayrılmaları s ı
rasında her türlü himayeyi göstereceği
ne söz verdi. L 'ls le-Adam kente döndü
ğünde, yenikler kadar üstün gelenler ta
rafından da hayranlıkla karşılandı. 
Ertesi gün yanında iki hizmetkarı oldu
ğu halde basit bir akıncı eri gibi giyinmiş 
olan padişah ateşkes koşulları gereğin
ce n ihayet sahip olduğu kentin yıkıntı
larını gezmeye başladı.  Şövalyelerin ye: 
rnek yediği saatte Büyük Üstat'ın sara
yına geldi ve bu savaşçı papazların ortak 
yemek yedikleri salona girdi. Rumca bi
len hizmetkarlarından biri aracılığıyla Bü
yük Üstat'ı görmek istediğini bildirdi. 
L'Isle-Adam padişahı hükümdar olarak 
değil, konuk olarak karşıladı. 
Uzun süre Güney Anadolu kıyılarına ba
kan teras üzerinde sohbet eden yaşlı 
adamla genç hükümdara karşılıklı olarak 
birbirlerinin değerlerini daha iyi anladı. 
Padişah adanın boşaltılması için daha 
uzun bir süre tanıdı. Sultan Süleyman, 
eski şövalyenin teslim koşullarının zorun
luluğu altında sonsuza kadar Rodos'u ter
k etme hazırlıklarını izlerken gözyaşla
rını tutamadı. Padişah atına binerken, ya
nındaki adamlarından birine, "Bu soylu 
Hıristiyan'ı evinden ederken acı duyma
mam olası değil" demiştir. 

Şövalyeler MaltaAdası'na 
Yerleşti 
L 'Isle-Adam ile şövalyeler ve aileleri, 
urandıklarının aniaş ılmaması ve göz-
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yaşlarının görünmemesi için Ro dos 'tan 
geceleyin ayrıldılar. Dalgalar üzerinde 
çalkalanan L 'Isle-Adam'ın donanınası 
Venediklilerin elinde olan Cand İa Ada
sı 'na çıktı ve kışı orada geçird i.  
Kendi politikalarına yaradığı sürece tari
kada ilgilenmiş olan Avrupa kralları, şö
valyelerin şikayetlerine ilgisiz kaldı. Pa
panın ricalarına daha uysal davranan İs
panya kralı Asya'ya değil de Mrika'ya kar
şı ileri karakol olarak kullandığı kurak ve 
tenha Malta Adası'nı tarikata verdi. 
Bu kurak kayalık üzerine çıkan Büyük 
Üstat ister istemez Rodos'un tepelerini, 
ağaçlarını, sularını,  güzel manzaralarını 
anımsadı. Tarikatın Avrupa'daki tüken
mez kaynakları sayesinde kısa zamanda 
Malta üzerinde küçük bir kent kuruldu. 
Fakat dinsel zihniyetin bozulması, gele
neklerde görülen ahlak düşüklüğü, 
inançsız sert bir manastır d isiplininin ku
ralları, ihtiras, entrika, milletlerarasında 
rekabet, düzensizlik, eski Haçlı Seferle
ri'nden kalan bu soyluların ve askerle
rin yuvasını yıktı. 

Süngerci Rum Kadınların 
Hizmeti 
Rodos'un düşmesiyle şövalyelere ait  
olan Ege Denizi'ndeki öteki küçük 
adalar da Osmanlıların eline geçti. Bun
lar; Kos, Lervos, Kalimnos, Nisiros, Kal
sis, Limonia, Telos ve Symi-" adalarıd ır. 
Symi Adası 'nın kadınları deniz altından 
sünger ve mercan çıkarınakla ünlenmiş
lerdi .  

Kuşatma sırasında savaş kulelerin i  sur
lara yaklaştırmak için deniz altında ipie
rin ve halkaların bağlantılarını yapan bu 
kadınlara, o zamana kadar yalnızca Müs
lüman kadınlara tanınan beyaz moslin
den türban taşıma ayrıcalığı verildi. Ka
nuni Sultan Süleyman kuşatma sırasın
da daha geniş ve daha verimli bir ovada 
yeni bir Rodos kenti kurmaya başlamış
tı. Meyve ağaçları altında mermer kalın
tılarından Osmanlıların inşa ettiği o 
kentin izlerine bugün de rastlamak ola
sıdır. 
Şövalyeler adadan ayrılır ayrılmaz, Hıris
tiyanların büyük emek harcayarak yap
tırdıkları surlar yeniden onarıldı. 
Böylece bir saldırıya karşı Rodos'un 
korunması güvence altına alındı. Adanın 
yeni fatihlerinden kalan camiler, kışla
lar ve minarderin Büyük Üstat'ın ve şö
valyelerin saraylarıyla kaynaşan manza
rası, bir zamanlar yeri, denizi ve kayala
rı inleten iki ırkın korkunç mücadelesi
nin anıtı gibidir. 
Fethettiği adada bir ay kalan Sultan Sü
leyman, Rodos'un  imarına yardımcı ol
ması için ordusunun bir bölümünü ora
da bıraktı. Böylece iki yıllık saltanat dö
neminde iki kez fatih unvanına sahip ola
rak lstanbul'a döndü. Padişahın karşıla
nışı, eski Bizans imparatorlarının Hipad
rom'daki zafer törenlerine benziyordu.  
Padişah artık bilgisi ve deneyimleriyle 
Asyalı olmaktan öte, Avrupalı olmuştu. 
Politikasının ve kalbinin sesi, gizliden 
kendisine babasının kışialarında yetişmiş 
kaba vezirler yerine düşüncelerine ve il-

5 Sömbeki. Anadolu'nun güneybatısında on iki adadan bir i .  Öteki adalar da on iki ada grubuna dahildir. Kos Adası 
da i stanköy'dür. 
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keterine daha uygun vezirleri seçmesi
ni ilham ediyordu.  
Fatihler yetiştirmiş bir millete hoş görün
mek için önceleri sahip olmadığı aske
ri ününü kazanıncaya kadar, askerler ara
sında büyük itibarı olan vezirler Divan'ın 
baskısından kurtulabilir ve ordularını bir 
başkomutan gibi yönetebilirdi. Çevresin
de yeteneklerine uygun bir sadrazam arı
yordu.  Rastlantı ve arkadaşlık hem po
litikasına, hem de kabine uygun birini 
hazırlamıştı. Onu sezmekte gecikmedi 
ve Allah'ın onun için hazırladığına inan
dığı makama atanmaktan büyük mutlu
luk duydu. 

İ talyan Balıkçısının 
Oğlunun Yükseli§i 
Sultan Süleyman'ın gözde veziri İbrahim 
Paşa'nın yaşam öyküsü, Batılıların ma
sallarındaki gibi basit bir olaydı. İbrahim 
Paşa Adriyatik'in Dalmaçya kıyılarında 
fakir bir İ talyan balıkçısının oğlu olarak 
Pargha kasabasında dünyaya geldi. 
Güney Anadolu! u Türk korsanları tara
fından tutsak edilen İbrahim, İzmir' e ge
tirilerek, Manisa 'da bağları bahçeleri 
olan zengin ve dul bir kadına satıldı. Ço
cuğun güzelliği ve zekası dul  hanımın 
gururunu okşadığından eğitimi için elin
den geleni esirgemedi. 
Manisa'nın en ü nlü bilginlerine başvu
rarak İbrahim'in Kuranıkerim 'i, yaban
cı dilleri, güzel konuşma sanatını, şiiri ve 
müziği öğrenmesini sağladı. Oğlanı gü
nün birinde evlat edinmeyi ya da belki 
de iyi yetişmesinden yararlanarak paha
lı satınayı düşündüğünden, onun güzel 
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giyinmesini de önem verdi.  Her zaman 
çocuğun doğadan ve eğitimden elde 
ettiği yetenekleri anlatırdı. Gittiği yer
lere arkasında genç köleyi götürür, böy
lece yakışıklılığını herkesin görmesini  
sağiard ı. Gerek erkekler, gerek kadınlar 
bu köleyi o hanımdan kıskanırdı. 
O sıralar babası tarafından görevlendiri
len Şehzade Süleyman Manisa'da bulu
nuyordu. Bir gün ormanlık yerde avianır
ken dere kenanndan gelen çok güzel bir 
kaval sesi duydu. Kulağına gelen hoş me-• 
lodiler, kavalı çalanın herhangi bir çoban 
değil de, gerçekten müzik eğitimi gör
müş bir yetenek olduğunu gösteriyordu. 
Yaklaşınca İbrahim'le karşılaştı. 
Yüzünün güzelliğine, verdiği yanıtiara ve 
müzik yeteneğine hayran kalarak, yalnız 
taht varisine yaraşacak bir müsriflikle kö
leyi satın aldı. İbrahim'i sarayına götür
dü, özgürlüğünü bağışladı. Çaldığı mü
zik aletinin sesine hayran kaldı, bilimi
ne, zekasına. Hem vücut, hem zihin ta
limlerindeki becerisine şaştı. Kendi ho
calarını görevlendirerek onu daha çok 
eğitti, arkadaşlığından giderek daha faz
la zevk aldı ve onu hem eğitim, hem de 
eğlence zamanlarında yanından ayır
madı. 
Basit bir kasabada orta halli bir kadının 
kölesiyken, İbrahim yirmi yaşında gele
ceğin imparatorunun sadık bir dostu 
oluyordu. Alçakgönüllü lüğü ve bağlılı
ğı efendisinin duyduğu samimi ilgiyi ar
tırıyordu. 
Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine İs
tanbul'a gelen Sultan Süleyman, ya
nında İbrahim'i  de getird i. B ir sırdaş ve 
dost olarak bildiği İbrahim'e başka gö-
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revler vermeden önce, onun devlet ve sa
vaş işlerinde de pişmesini sağlamak için 
Tuna boylarına ve Rodos Seferi'ne de 
götürdü. 
Oalmaçyalılara özgü bir yetenek saye
sinde bilim, cesaret ve düşünce alanla
rında hızlı bir gelişme gösteren İbra
him'in serveti de çoğalmaktaydı. Çev
reye belli e tmeden padişahla düşünce 
alışverişinde bulunuyor, savaşlara katı
lıyor ve devlet yönetiminde söz sahibi 
oluyordu.  
Alçakgönüllülüğü ve içten davranışla

rı, bir kavalcıya karşı öteki vezirlerin kin 
beslemelerine fırsat vermiyordu.  O gü
ne kadar bu genç adamda padişahın bir 
eğlence arkadaşından başka bir şey gör
müyorlardı. 

Ahmed Paşa'nın Öç Yemini 
Kanuni  Sultan Süleyman, imparatorlu
ğu, babasını kışialardan saraya soktuğu 
soylu olmayan asker kişilerden kurtarma
yı kafasına koymuştu. O, imparatorluğu 
tek başına yönetmek istiyordu. Ancak 
Osmanlı gelenekleri, padişahın tek ba
şına hükümet etmesine izin vermiyordu. 
İmparatorluğu rahat yönetmesi için pa
ravan olarak kullanacağı bir vezir arıyor
du. Piri Paşa ile Ahmed Paşa arasında be
liren geçimsizlik Divan'ı  karıştınnca 
aradığı fırsat ortaya çıkmış oldu. Piri Pa
şa'yı görevden aldı, Ahmed Paşa'yı da 
Mısır'a beylerbeyi olarak gönderdi .  
Fatih Sultan Mehmed'in yaşlı savaş ar
kadaşlarının hayretleri arasında İ bra
him Paşa'yı sadrazam ilan etti. Eski ve
zirlerin baskısından ve çekişmelerin-

den bıkmış olan halk bu kararı sevinç
le karşıladı. 
Piri Paşa Boğaziçi 'ndeki bahçesine çe
kildi. Hizmetine layık saygı gördü ve 
kendisine yılda on bin duka altınlık 
maaş bağlandı. Açgözlü ve makam düş
künü Ahmed Paşa öç duygusunu kalbi
ne gömerek, sarayın tanınmamış bir 
gözdesini kendisine tercih eden efendi
sini bir gün pişman edeceğine dair ken
di kendine and içti. 
Mısır'daki görevine başlar başla.maz, 
böylesine zengin bir eyaletin bağımsız 
olması sonunda yeniçeriterin doymak bil
meyen hırsiarına yetecek kadar altın ve 
soyluluk unvaniarı bulunduğunu anladı. 
Bu zenginlikten yararlanabilmek için Ka
hire askeri örgütünü ayartmak istedi. Fa
kat çabaları Osmanlı birliklerinin köklü 
bağlılığını sarsamadı. 
O zaman Mısır'ın eski efendileri olan 
Memluklere yanaşarak, eğer kendisini 
su ltan olarak kabul ederlerse eski ege
menliklerini sağlayacağına dair söz ver
di. Memlukler bu çağrı sonunda akın 
akın hain vezirin tarafına geçti. Kaleyi ko
ruyan Osmanlı birliğiyle başlayan kan
lı çatışmada yeniçeriler ellerindeki burç
ları bırakmadı. 
Çatışmada dört binden fazla MemlQk öl
dürüldü. Fakat Çerkezlerden biri kale
nin kentle olan bütün gizli geçitlerini bi
liyordu. Henüz kapatıimam ış olan bir ge
çiti n varlığını Ahmed Paşa'ya açıkladı. 
Geceleyin gizlice geçitten geçen Ahmed 
Paşa ve Memlukler habersiz yatan altın 
bin Osmanlıyı kılıçtan geçirdi. Yurttaş
larının cesetleri üzerine basan Ahmed 
Paşa kendisini Mısır sultanı ilan etti. He-
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men vezirlerini seçti ve vilayetleri suç or
takları arasında pay etti. Sultan Süleyman 
tarafından yollanan paşaları idam ederek 
bütün Mısır'ın d is iplin al tına girmesini 
sağladı. 
Ancak ihanetin kurduğunu bir başka iha
net yıktı. Ahmed Paşa tarafından yeni 
imparatorluğu yönetmek için aranan üç 
vezirden biri olan Mehmed Bey, gizliden 
Sultan Süleyman'a bağlı kalmıştı. Ahmed 
Paşa'dan divanında bile öç almak için fır
sat kolluyordu. 
Buyruğu altında olan bir avuç asker Ka
hire'de bir eve saklanmıştı. Zorbayı şa
şırtmak ve birden vurmak için zamanın 
gelmesini bekliyorlardı. Mehmed Bey 
askerlerine gereken haberleri ve işaret
leri yolluyordu. 
B ir gün Ahmed Paşa az sayıda m uhafız
la yıkanmak üzere sarayından çıkıp Ka
hire'nin hamamlarından birine gi tti. 
Mehmed Bey'den haber alan yeniçeri
ler silahlarıyla saklandıkları yerden çıka
rak hamamın çevresini kuşattı ve muha
fızları öldürdüler. Dışarıdaki gürültüler
den aklı başına gelen Ahmed Paşa tıra
şını yarım bırakarak çıplak halde hama
mın damından kaçıp sarayına sığındı. 
Fakat Mehmed Bey, Ahmed Paşa'yı ko
valayan yeniçerilere sarayın kapısını aç
tı. Osmanlılar ile Araplara paşanın gani
metini paylaşacakianna dair söz vererek 
Ahmed Paşa'nın sarayına karşı yapılacak 
saldırıyı daha çekici hale geti rdi. 
Saray, Mehmed Bey'in çağrısı üzerine 
zorbanın taraftarları ile askerler arasın
da kanlı bir savaşa sahne oldu. Memlı1k
ler kılıçtan geçirildi. Ahmed Paşa ölüm
den ancak kaçarak kurtulabildi. Sadece 
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yirmi Memlı1kle Nil 'e erişince karşı kı
yıya yüzerek geçti. Sığındığı Arap şey
hi ise onu Mehmed Bey'e teslim etti. 
Kellesi İstanbul'a gönderildi .  Bir an 
için ayaklanmış olan Mısır tekrar boyun 
eğmeye başladı. 
Bağlılığından dolayı Kanuni Sultan Sü
leyman tarafından ödüllendirilen Meh
med Bey Mısır Defterdarlığı'na getirilir
di .  Kasım Bey de Mısır beylerbeyi olu
yordu. 

• 

Görkemli Bir Düğün Töreni 
Genç sadrazaını ile arasındaki dostluk 
bağlarını daha da güçlendirmek isteyen 
Kanu ni Sultan Süleyman, kız kardeşini 
İbrahim Paşa 'ya eş olarak verdi. Bu ba
ğışla her çeşit kıskançlığın önünü almak 
istiyordu.  Sarayda ve başkentte düzen
lenen düğün törenin görkemi sadrazarnın 
otoritesine bir de padişahla akraba olma 
ekliyordu. 
Düğün törenlerinin tasvirleri kuruluşun
dan üç yüz yıl sonra Osmanlı Sarayı 'nın 
debdebe yönünden ne duruma geldiği
ni  açık biçimde ortaya koymaktadır. 
İkinci Vezir Ayas Paşa damadı temsil edi
yordu. Bir kuruila saraya gelerek padişa
hı düğün törenine davet etti. Sultan Sü
leyman daveti kabul ederken kayınbira
deri olduğu dostunun erdemlerini güzel 
sözlerle övdü. İ ran şahlarına layık arma
ğanlar kız kardeşinin bohçalarına konul
du. Arka arkaya sekiz gün boyunca ha
zırlanan sofralarda ordunun ve hüküme
tin davetlilerine şölenler verildi .  
Dokuzuncu gün, arkasında sarayın ile
ri gelenleriyle birl ikte bizzat padişah 
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genç kız kardeşini kocasının sarayına gö
türdü. Sultan Süleyman'ın geçtiği yollar
da evlerin cepheleri ipekli ve altın işle
meli kumaşlarla kaplamıştı. 
Düğün salonunda şeyhülislam ile şehza
delerin lalası arasında oturan Sultan Sü
leyman, konuklara, bilginlere, yazariara 
ve şairlere, şöleni kutlayan ve yücelten 
bir nutuk söyledi. İslam dini tarafından 
izin verilen tek içki olan kokulu ve tat
lı  şerbetler kenarları ve üstü altın işleme
li tek parça fıruzeden yapılmış son de
rece değerli bir kase içinde baş saki ta
rafından konoklara sunuldu .  
Onuncu gün, düğün alayı bütün İstan
bul sokaklarında dolaştırıldı. Düğün 
alayının ortasında gezdirilen yapma hur
ma ağacı evlenenlerin gelecekteki soyu
nun gücünü simgeliyordu. Bu simgenin 
İstanbul sokaklarında dolaştırılabilmesi 
için bazı yerlerin genişletilmesi, bazı ka
pıların yıktınlması gerekti. İ brahim Pa
şa'nın düğünöndeki hurma ağaçlarından 
biri doğanın ve sanatın harikalarını tem
sil edecek biçimde süslenmişti. İbrahim 
Paşa tarafından Atmeydanı çevresinde 
yaptırılan saraya davet edilen Sultan 
Süleyman, sekiz gün süreyle yeni  evii
lerin onuruna yapılan oyunları, güreşle
ri, halk eğlencelerini izledi ve şairterin 
okudukları düğün kasidelerini d inledi.  
Düğün törenlerinden dört ay sonra pa
dişah, İbrahim Paşa'yı iki yüz kadırgalık 
bir donanınayla Mısır'a yolcu etti. Bu se
ferin amacı, Mısır Beylerbeyi Kasım 
Paşa ile Defterdar Mehmed Bey arasın-

da çıkan anlaşmazlıları çözümlemekti. 
İbrahim Paşa 'nın sahip olduğu makamı 
daha yüceltmek ve sadrazarnın impara
torluğun yalnızca yüksek bir görevlisi de
ğil, iktidarın bir ortağı olduğunu ispat et
mek için, Sultan Süleyman donanınaya 
Adalar'a kadar eşlik etti. O dönemin Os
manlı tarihçisi Celalzade, 6 padişahın 
sadrazaını neredeyse saygı gösterecek bi
çimde uğurlaması olayına değinirken 
böyle bir şeyin Doğu'da şimdiye kadar 
görülmediğini vurguluyordu.  
Sultan Süleyman sadaret makamına ge
tirdiği yakın arkadaşını halkın gözünde 
yüceltmek ve otoritesini sağlamlaştırmak 
istiyordu. Allah ve bulunduğu yer onu o 
kadar büyük kılmıştı ki, h izmetinde 
bulunanların hadlerin i  bilmeyip onun
la rekabete kalkışma olasılığına hiç 
önem vermiyor, daima dostluğa güvene
rek gerektiği takdirde kesin  gücünden 
yararlanabileceğine inanıyordu. 

İki Yüz Bin Altın Değerinde 
Arap Atı 
İ brahim Paşa 'nın Ege adaları, Rodos, 
Suriye ve Mısır'a yaptığı ziyaretler, 
hükümdarıo gölgesini taşıyan yüce bir 
elçinin başarısı oldu.  Anlaşmazlıkları çö
zümledi, sorumlulukları sınırladı, büyük 
bir olgu nlukta yeni  fethedilen ü lkele
ri düzene soktu. Mısır' ın Osmanlı ha
zinesine vermek zorunda olduğu vergi
yi yılda seksen bin duka altını olarak 
tespit etti . 

6 Osmanlı şairi, tarihçi ( 1 499-1 465). Müderrislik ve kadılık yaptı. Yapıtları: Tarih-i Mısır, Tarih-i Feth-i Budin, Fetihna

me-i Rodos, Mohaçname, M. Avfi'nin Cami-ül Hikayat (hikayeler derlemesil adlı kitabının tercümesi. 
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Suriye Beylerbeyi Sü leyman Paşa, Ka
sım Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyliği
ne getirildi. İstanbul'a dönme vakti ge
lince, yine görkemli bir törenle uğurlan
dı. Yeniçeriler, padişahlara yaptıkları 
gibi önünde gittiler. Sultan Süleyman ise 
seferinin başarısını kutlamak için üzerin
deki koşumları iki yüz bin duka altını de
ğerinde olan bir Arap atı yolladı. 
İbrahim Paşa da buna karşılık aynı de
ğerde, üzeri paha biçilmez taşlarla bezen
miş bir türbam efendisine armağan et
ti. Padişah ve sadrazam karşılıklı verdi

.
k

leri armağanlarında eşitlik yaratmaya 
özellikle d ikkat ediyorlardı. 

Kanuni Tek Ba§ına 
Yeniçerilerle Çatı§ti 
Sultan Süleyman sadrazarnın yokluğu sı
rasında, kudretini İ brahim Paşa'ya yal
nızca ödünç verdiğini, gerektiği zaman 
alabileceğini  kanıtlamak için gerekli 
fırsatı buldu. Yorgunluk gidermek üze
re Edirne'de avianınaya gittiği sıralarda 
henüz disiplin altına alınmamış olan 
yeniçeriler İstanbul'da isyan çıkardı. 
İleri sürülen bahaneye göre, genç padi
şahın başkentte devlet işlerini yönetmek 
yerine, uzun süre Edirne'de eğlenmesi
ni doğru bulmuyorlardı. 
Fırsatlardan yararlanarak hemen ayakla
nan yeniçeriler Sadrazam İbrahim Pa
şa'nın, Ayas Paşa'nın ve defterdarın sa
rayları ile Yahudi mahallesini yağma 
etmişlerdi. Hayret ve dehşet içinde ka
lan başkent, Yavuz Sultan Sel im'in ilk 
yıllarına benzer olayların yeniden yaşan
dığını sanıyordu .  
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Padişah Tunca Vadisi'nde avianırken bu 
ayaklanma ve yağma haberlerini aldı. 
Edirne'ye dönmeden, hemen yanında
ki birkaç atlıyla İstanbul'a at koşturma
ya başladı. 
Beklenmedik bir anda Eyüp semtinde 
bulunan dinlenme köşküne vardı. İstan
bul'dan kaçanların ve hala kenti kasıp ka
vuran yeniçerilerin haykırışiarını işiten 
ve ayaklanmayı gören Sultan Süley
man, yeniden atma atladı ve yağma ya
pan asilerin arasına daldı. Kendilerini ita
ate çağırdı, kışialarma dönmelerini eriı
retti ve hakaretre bulundu.  
Askerler önce d inler gibi oldularsa da, 
kışkırtmaların sonunda padişaha haka
ret etmeye başladılar ve sarayın kapısı
na kadar kovaladılar. O sırada sultanın a
tma vurulan bir balta, sultanın yere 
düşmesine neden oldu. Başı üzerine ya
ğan taş ve ok yağmuru altında Sultan Sü
leyman hemen yayını gerdi ve üç atışta 
en yakınında olan üç yeniçeriyi öldürdü. 
Sonra kılıcını çekerek bir avuç bostan
cı ile sİpahinin yardıma yetişmesine ka
dar kendini savundu. Böylesine yürek
li bir padişahla karşılaşmış olmaktan ve 
başkentin lanetine hedef olacaklarından 
korkan yeniçerilerin bir bölümü padişa
hın ayaklarına kapanırken, ötekiler de 
kışialarma kaçtı. 
Elinde kanlı kılıcı olduğu halde kışlaya 
kadar gelen Sultan Süleyman yeniçeri
lere karşı bir nutuk verdi. Askerleri ba
ğışlarken, başlarını ş iddetle cezalandır
dı.  Yeniçerilerin ayaklanmasında hatalı 
davrandığı ve işbirliği yaptığı sanılan Ye
niçeri Ağası Mustafa'yı idam ettirdi .  
Bütün ocak düzene girdi.  Fakat bu üc-
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redi askerlerin savaşmadan boş du rma
larının taht için sürekli bir tehlike oldu
ğunu anlayan sultan, İbrahim Paşa 'yı Mı
sır'dan çağırttı ve yeniçerilerin olası 
ayaklanmasın ı  bastırmak üzere yeni  bir 
savaşın tasaniarına başladı .  
İbrahim Paşa'nın dönüşünde Osmanlı
lar için daima kutsal ve milli kabul edi
len Iran Seferi yapılmasına karar veril
di. Şimdi, Şah Isınai l ' in Çaldıran yenil
gisinden sonra bu imparatorlukta olup bi
tenlere bir göz atalım. 

Genç İran Şahına Yazılan 
Mektup 
Yavuz Sultan Selim'in çekilmesinden 
sonra yine bütün Iran 'ın tek hükümda
rı kalan Şah İsmail, buna rağmen üzün
tü ve utanç içinde Erdebil'de hayata göz
lerini yumdu.  
Henüz on yaşında olan oğlu Tahmasp, 
tahta geçti. I ran tahtına geçen çocuğun 
küçü klüğü nden cesaret alan Özbek 
Türkleri Iran 'ın kuzeydoğu eyaleri olan 
Horasan ' ı  işgal etti. Vaktinden önce sa
vaşmayı öğrenen ve babasının yiğit sa
vaşçılarından yardım gören Tahmasp Öz
bekle ri geri püskürttü. 
Osmanlılardan Çaldıran Savaşı'nın öcü
nü almak ve Osmanlı Imparatorluğu'na 
kaptırdıkları Mezopotamya'yı yeniden ele 
geçirmek için yanıp tutuşuyordu. Çocuk 
hükümdarlarının sağladığı zaferden son
ra yavaş yavaş yenileşen ve itaat altına gi
ren Safevi ordusu, Osmanlılarla bir kez da
ha karşılaşmaya hazırlanıyordu. 
Böylece, biri İsfahan 'da, öteki İstan
bul'da iki genç hükümdar babalarının 

boy ölçüştükleri savaş alanında bir defa 
daha karşı karşıya gelmek is tiyordu .  
Kanuni Sultan Süleyman, Şah Tah
masp'a şu mektubu gönderdi:  
"Eğer, mezhep ayrılığıyla kararmış ru
hunda biraz onur kırıntısı olsaydı, şim
diye kadar baban gibi utancından ölmüş 
olurdun.  Fakat seni küçük düşüren 
merhametimize hedef olmak ve kılıcı
mızın sürekli tehdidi altında iniemek için 
yaşamayı sürdürdün.  Bütü n  evrenin 
merkezi sayılabilecek olan sarayımıza ni
çin elçin i göndermedin? Neden s�n de 
öteki devletler gibi gelip ayağımıza ka
panarak bize bağlı olduğunu bildirme
din? Gururlu davranışların beni, eğer 
Tanrı izin verirse, Doğu 'ya yürümeye 
zorluyor. Otağımı Iran 'da, Turan 'da, 
Semerkant'ta, Horasan'da kurmak isti
yorum, dünyanın en görkemli ve en bü
yük iki kalesi olan Belgrad ve Rodos 'a 
karşı düzeniediğim ve başarıyla sonuç
lanan seferler Iran'a yapacağım seferi ge
ciktirdi. Batı 'nın putlarının durduğu 
yerler, müminlerin camileri oldu. Şim
di, kendini kolla. Çünkü dizginlerimi se
nin üzerine çevirdim. Kahramanların 
düşmaniarına önceden savaş ilan etme
si görenek olduğundan seni uyarıyorum. 
Atalarının derviş elbiselerin i  giy ve ba
şından tacını çıkar. Dervişlerin arasına 
katıl ve inzivaya çekil. Eğer kapıma ge
lip Tanrı adına benden bir lokma ister
sen sana ekmek veririm. Aksi takdirde 
karınca gibi toprağın içine girsen, ya da 
kuş gibi uçup gitsen seni her yerde arar 
bulurum. Ecel gibi üzerine çöken bu fer
mana kulak ver ve geçmişten ders al ! "  
İşte b u  biçimde yazılan mektup, Doğu'lu 
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hükümdarların yarı vahşi, yarı şövalye va
ri savaş ilanı anlamına geliyordu. Fakat 
Sadrazam İbrahim Paşa'nın uyarınasma 
önem veren Kanuni Sultan Süleyman, 
Tuna üzerinde daha yakın ve daha kay
gı verici düşmanlar olan Macarlar, Ulah
lar, Boğdanlılar ve Tra nsilvanyalı lar  
üzerine bir  sefer  yaptıktan sonra yüz el
li gün sürecek ve İran'ın kalbine kadar 
girecek olan seferine başladı. 
İbrahim Paşa'nın dikkatini çektiği sorun
lar Tahmasp ile boy ölçüşme isteğine üs
tün geldi. İyi tasarlanan hareketlerin her 
zamanki erdemi olan sabrını gençliğin
den alıyordu. Tuna üzerine sefer yapmak 
için bahaneler hazırdı. Fakat bu bahane
lerio hepsi haklı değildi .  

Elçinin Gürzü 
Eflak'ın son hükümdarının dul eşi ve ye
di yaşındaki oğlu Yavuz Sultan Selim 
döneminden beri İstanbul'da gözaltın
da tutuluyord u. 
Ülkenin derebeyleri olan boyarlar7 prens
lerinin oğlunun bu biçimde tahttan yok
sun edilmesine kızıyordu.  Bu yüzden 
başlarına aynı hükümdarıo kanından 
RaduH adında bir rahibi seçtiler. 
Boyariarın Yavuz Sultan Selim'e yeni hü
kümdarları adına gönderdikleri elçiler 
gizli tertipçiler olarak nitelenerek idam 
edilmişti .  Yavuz Sultan Selim'in ko
mutanı Mehmed Bey tarafından yenilen 
Hükümdar Rahip Radu,  Macarların ye-

7 Slav ülkelerinde, özellikle Rusya' da soylu la ra verilen ad. 
8 Ella k voyvodası. 
9 Yüksek makam. 

ni Hunyad'ı Yanoş Szapolya'dan yardım 
istemişti. 
Kahraman Szapolya'nın işe karışmasın
dan çekinen Osmanlılar, boyariarın seç
tiği hü kümdan tanır gibi davranmışlar
dı. Üç yüz Türk atiısı Radu'ya, padişa
hın mansıbını9 getirmişlerdi. 
Rahip, hükümdarlık �lameti olan ferman, 
bayrak, davul ve ağır s ilahları almak 
için elini uzattığı sırada, Osmanlı elçisi 
elindeki gürzle birden Radu 'ya10 vura
rak ayaklarının d ibine yuvarladı. 
Bu olayı haber alan Szapolya, Macar at
lısı ile Eflak sınırını aştı ve arka arkaya 
kazandığı beş zaferle Ulahların tahtına 
aynı aileden ve aynı adı taşıyan bir baş
ka rahibi getirdi. Eflak'ta pek sağlam du
ramayacağını anlayan bu yen i  Radu, 
Kanuni Sultan Süleyman i le anlaştı. 
İstanbul'a kadar gelerek padişaha saygı
sını sunmak istedi. Kanuni Sultan Süley
man, Radu'yu ülkesine geri yollamadı; 
onun yerine yen i  Vlad olarak başka bir 
Boyer'i atadı. Fakat daha sonra Vlad'ı ge
ri çağırdı ve yine Radu'yu kendisine ba
ğımlı prens olarak Eflak'a gönderdi .  
O sıralar aynı bölgede hem hükümdar
lık yapan; hem savaşan ve hem de Hh 
ristiyanlaştırma faaliyetlerine katılan 
Paul Tomori adında bir papazın Kanu
ni Sultan Süleyman 'ın Suriye 'deki san
cakbeylerinden olan Ferhad Bey komu
tasındaki bir Osmanlı birliğini yenmesi 
Osmanlıları fena halde kızdırmıştı. 

1 0  V. Radu Badica: Ella k Voyvodası ( 1 52 1 - 1 524). Radu Cel Ma re' nin oğlu. Uzun süre Radu dela Alumatı i le vayva
dalık için mücadele etti ve sonunda Osmanlılar tarafından öldürüldü. 
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Osmanlı beyinin kesilen başı ile kırk san
cak ve bir sürü tutsak Tomori tarafından 
Macar kralına yollanmıştı. İmparator II .  
Maximilian ' in 1 1  İtalya'dan Tuna boyla
rına çağırdığı General (Kont) Jean Fran
gipani ile on altı bin paralı askeri Hüs
rev Paşa'yı Hırvatistan 'da yenmişti. 
Osmanlı Devleti'nin onurunun ve bun
ca yenilginin onarılması, imparatorluk sı
nırlarına ciddi bir seferin düzenlenme
sini gerektiriyordu.  

Kaval ve Kemençe 
Sultan Süleyman yönetiminde sefer 
başladı. Ordunun komutanlığı İbrahim 
Paşa'nın elindeydi .  Padişah ve sadraza
rnın düşünceleri tek bir noktada topla
nıyor. Dostluklarını eğlence yerine im
paratorluğun sorunları üzerinde gelişti
riyorlardı. 
Böylece her ikisi de hemen hemen her 
konuda birleşiyorlardı. Sultan Süley
man'ın kafesli pencere arkasından izle
diği Divan toplantılarından başka iki ar
kadaş sürekli görüşüyor, hatta uyku 
aralarında bile devlet sorunları üzerin
de fikir yürütmek için aynı odada kalı
yorlardı. 
Babasından kalan ve sarayın ileri gelen
leri olan asker, vezir, paşa ve beyzade ka
balığından ve bilgisizlikten bıktığı için 
İbrahim Paşa 'da düşüncenin en güzeli
ni, sohbetin en tatlısını, politik görüşle
rin en tutarlısını buluyordu.  
Padişahın İskoçyalı Marie Stuart, İs
panya Kralı Il. Carlos ya da Prusyalı Fri-

edrich gibi müziğe karşı büyük bir ilgi 
d uyması; gerek kavalı, gerekse kemen
çeyi büyük bir ustalıkla çalan İ brahim 
Paşa'ya özel bir yakınlık göstermesine 
neden oluyordu.  
Bu müzik aletlerinin nağmeleri, Kanu
ni Sultan Süleyman' ı  tahtın dertlerin
den bir süre de olsa uzaklaştırmaya ye
tiyordu. 

••Hemen Dövüşelimi "  
İstanbul'dan yüz bin kişilik bir ordtı ve 
üç yüz topla yola koyuldu. Başkentini ay
dın bir şeyhül islam ile kendisine bağlı
lığını Mısır'da denediği bir kaymakamın 
güvenli ellerine bıraktı. 
Şeyhülislam Kemal Paşazade, kayma
kam da eski Mısır Beylerbeyi Kasım Pa
şa idi. Seferin başlangıç tarihi olarak 23 
Nisan 1 526 seçilmişti. 
Bu tarihin Osmanlılar için özel bir anla
mı olmasının nedeni, her yıl yeşil yulaf 
yemesi için hünkarın atlarının tarlalara 
götürüldüğü tarihe rastlaması ve din 
açısından önemli sayılan pazartesi günü
ne isabet etmesiydi. 
Padişahın gözetimi altında her an dikkat
le yazılan seferlerin öyküsü, tarihin Sul
tan Süleyman'ın yürüyüşünü adım adım 
izlemesine fırsat veriyordu. Ordu bir bü
tün halinde Sofya 'ya geldi .  Çok sert bir 
d isipl in ordunun geçtiği B ulgaristan 
kentlerinde ve ovalarında bir zararın 
meydana gelmesini önledi .  Padişah ve 
sadrazam köylülere yapılan en ufak bir 
hareketi şiddetle cezalandırıyordu.  

1 1  ( 1 527-1 576) Germen imparatoru ( 1 564-1 576). Bohemya ve Macaristan Kralı. 1 .  Maximilian'ın küçük torunu, 1 .  Fer
dinand ile Anne Jagiellon'un oğlu. ispanya sarayında yetişti. 
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Yardımcı kuvvetleri de almış olan Ma
carlar, Krasso baraklığına bakan üzüm 
bağlarıyla kaplı tepelerin üzerinde Os

" , ,  ' i  man lı ordusunu bekliyorlardı. Macarla
rı gören Osmanlı ordusunun safları ara
-; ında kendil iğinden "Allah'a şükür" 
sesleri yükseldi. 

Mohaç Meydan Muharebesi 

Kanuni ile İ brahim Paşa, Sofya'da ikiye 
ayrılarak Tuna ötesinde Macaristan'ın en 
güçlü yöresi olan Peterwardein'e iki 
kol üzerinden ilerlemeye başladılar. 
Rumeli askerleri ile sayısı iki yüz bine 
çıkan Osmanlı  ordusunun kuşatması 
karşısında Peterwardein on iki günde tes
lim oldu. Padişah kente binlerce Ma
car'ın ölüsü arasında gird i. Buradan son
ra Tuna'yı ve Orava lrmağı'nı, Türk mü
hendislerinin  kurduğu köprülerin üze
rinden aştılar ve o zamana kadar tanın
mamış bir kasaba olan, fakat devletin sa
vaşlarından sonra ünlenen Mohaç 'ın 
bataklık arazisine gird iler. 
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O gün 28 Ağustos 1 526 akşamıydı. Pa
dişahın yüce varlığı önünde büsbütün si
l inmek isteyen Sadrazam İbrahim Paşa 
basit bir elbise giymiş, sık sık sultanın ça
dırına giderek ertesi gün yapılacak savaş 
İ <,: İn  görüşmelerde bulunuyordu.  
( ;ün doğarken altın ve gümüş telkariden 
Yapılmış zırhını giyen ve beyaz sarığı 
üzerine üç kara balıkçı! tüyü takan Ka-

' mınİ Sultan Süleyman, ordusunun iki ka
' nadını da iyi görebileceği bir tepenin 

'"' Lizerine yerleşti. Çevresindeki vezir ve 
paşalarına kısa cümlelerle savaşta alacak
ları görevleri bildirdi. 
Savaşın kazanılmasının komutanının 
kılıcından çok, düşüncelerinde oldu
ğunu iyi biliyordu. İ lk iki seferinde el
de ettiği zafer, buyruklarına deneyi
min, akl ın ve şansın sağladığı otoriteyi 
kazandırıyordu .  En yaşlı komutanlar 
bile artık kendisine güveniyorlardı. 
Savaş d ivanına yalnızca komutan larını 
değil, her birliğin en tan ınmış subayla
rını da çağırmış, böylece vereceği buy
rukların ordunun en ufak birliğine kadar 
u laştırılmasını sağlamıştı. 
Kendi düşüncelerini çabucak anlattıktan 
ve gerekli nedenleri açıkladıktan sonra, 
sırtında zırhı, başında miğferi, omzunda 
okluğu, elinde kılıcı sessizce padişahını 
dinleyen Altuca adındaki yaşlı yeniçeri
ye döndü ve tebessüm ederek sordu: 
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"Haydi söyle bakayım, düşündüğün da
ha iyi bir şey var mı? B ize bir öğüt vere
bilecek misin?" 
Yeniçeri Altuca "Evet" diye yanıt verdi:  
"Hemen dövüşelim derim!"  
Bu öneri padişahın düşüncelerine en ya
kın olanıydı. E llerini göğe kaldırarak, 
"AIIahım, kudret ve zafer yalnız senin 
elindedir. Peygamber kulunun ümme
tine yardımcı ol !"  
Bu dua aynen ordunun ön saflarında da 
dolaştı ve sipahiler atlarının d izginleri
ni ağızlarına sıkıştırarak ileri atıldılar. Pa
dişahın önüne vardıklarında kolları ha
vada yere kapandılar, sonra tekrar atia
rına bindiler ve kılıçlarını çektiler. 
Macar ağır atlılarının kasırga gibi inen, 
dayanılmaz darbesini iyi bilen Kanuni  
Sultan Süleyman, askerlerine ikiye ay
rılmalarını, Macar atlılarını ortaya alarak 
yanlardan sıkıştırmalarını istemişti. 
Bu amaçla, düşmanın olası baskınından 
harekatın temelini oluşturan merkezin 
bozguna uğrarnaması için savaş hattı 
ile yüklerio ve askerin bulunduğu yer 
arasında geniş bir boşluk bırakmıştı. 
Sadrazam İbrahim Paşa Anadolu ordu
suna Hüsrev Paşa da Rumeli ordusuna 
komuta ediyordu .  Göğsünde yıldırım 
saklayan bir bulut gibi padişah da yeni
çerileriyle merkezde yer alıyordu .  

Kralın Cesedi Bile 
Bulunamadı 
Savaş, İbrahim Paşa ile Kanuni 'nin da
ha öncede n tasarladıkları aşamaları iz-

leyerek sürüyordu .  Rahip Tomori 'nin 
komutasındaki Macar ağır atlıları, Ana
dolu ordusunun üzerine üşüşürken Os
ınanlılar yana açıldı ve ikinci i le üçün
cü sıradaki birlikler Macarları kılıç tan 
geçirdi .  
Macaristan Kralı II.  Lajos en gözü pek 
şövalyeleri ve yedek atlıları ile hem 
Anadolu, hem de Rumeli ordusu üzeri
ne ok ve ateş yağmuru altında saldırdı ve 
padişahın otuz bin yeniçeriyle bekledi
ği yere geldi .  
Orada, zincirlenmiş topçu bataryaları 
birden ölüm kusmaya başlayınca Macar 
saflarında önemli gedikler açıldı. Top 
ateşinden kurtulanların üzerine saldıran 
merkez kuvvetleri arasında padişahın al
tın işlemeli zırhını n panltıları görünüyor
du. Beraberce ölmek ya da Osmanlı pa
dişahını tutsak almak üzere ant içmiş o
lan kralın otuz şövalyesi hünkarın dövüş
tüğü cepeye yaklaşmıştı .  Kargaşanın 
içinde padişahlarından ayrı düşen yeni
çeriler tepenin eteklerinde kralın saldı
rılarını karşılıyorlardı. Padişahın yakını 
olan bir avuç soylu Kanuni Sultan Süley
man' ı  korurken şehit düştü. 
Şövalyeler, sulcanın zırhına mızrakları
nın ucuyla doku nınaya başlamışlardı 
bile . . .  Çevredekilerin haykırmasıyla teh
likenin farkına varan yeniçeriler geri dö
nerek şövalyelerin d izlerini parçalayıp, 
kan içinde yere yuvarladılar. 
Şövalyelerin kesilen başları zaferin ilk ga
nimeti oldu. İbrahim Paşa tarafından top
lanan ve düzene sokulan Anadolu ve Ru
meli orduları, Macar ordusunu üç yandan 
çevirmiş, demir ve ateş yağmuru altın
da bırakmıştı. Bu arada durmadan ateş 
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kusan toplar düşman ordusunu büsbü
tün kırıyordu.  Bir bölümü kaçmaya ça
lışırken vurulup düşüyor, bazıları yeni
çeri kılıcından kurtulmak için bataklığın 
çarnuriarına atlıyorlardı. 
Kral II. Lajos kanının izi b ile buluna
madan kayboldu gitti. Yanındaki soy
lu savaşçılara göre, iyi su verilmemiş çe
l ikten olduğu anlaşı lan miğferi, bir 
mızrak darbesiyle ikiye ayrılmıştı.  Ba
şından akan kanlada ürken atının sü
rüklemesiyle baraklığa kadar girmişti. 
Tuna'nın köpürerek akan suyu onun 
mezarı oldu. 
Bu kral, çevresindeki soyluların kış
kırtınası sonunda Osmanlılarla Varna 
Savaşı'ndan sonra yapılan bu savaşta ölen 
ikinci Macar kralı oluyordu. Bu sefer de 
üstün gelen Osmanlılar, taçlı kahrama
nın cesedini boşuna aradılar. 
İ ki milletin ve iki hükümdarın yazgıla
rını çizmek için iki saat yetmişti. Osman
lıların demir ve ateşinden kaçanların ce
setleri ile at ölüleri, iki gün iki gece Tu
na'nın sularında sürüklendi. Ova ve ba
taklık geri kalanları yuttu. İki Osmanlı 
ordusunun mehter takımları padişahın 
orağını kurduğu tepenin eteklerinde 
en tatlı zafer nağmelerini sessiz ovaya ya
yıyordu. 
Ertesi gün yanında İbrahim Paşa ile bir
likte, at üzerinde savaş alanını dolaşan 
Kanuni Sultan Süleyman, kralın cesedi
ni aradı, yaralıları teselli etti. Askerleri
ni  kutladı ve·sevincini belirtti. Macarla
rın mızraklarından kurtolduğu yerde 
bir köşk yapılması ve bir kuyu açtırılma
sı için buyruk verdi.  Yırtık zırhı ile kırık 
miğferi bu savaşın izlerini taşıyordu. 
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Sanatı Dinsizlik Sayan 
Cahiller 
Pers kralları ya da Büyük İskender'in za
fer törenlerini andıran bir görünümde 
kırmızı bir çadırın altında, altın tahtına 
oturan Kanuni Sultan Süleyman, ertesi 
gün vezirlerinin, paşalarının ve komutan
larının kutlamalarını kabul etti. 
Eliyle sadrazarnın sarığına balıkçı! tüyün
den bir sorguç taktı. Dört bin Macar'ın 
kellesi orağının karşısında piramit biçi
minde yığılmıştı. Buyruğu üzerine kaZ1-
lan muazzam bir çukurun içine otuz bin 
Macar'ın cesedi gömüldü. 
Akıncıların kılıçlarından kurtulan tutsak
lar bir araya getirilip, Anadolu 'ya gönde
riliyordu. Kadınlar, çocuklar ve ihtiyar
lar serbest bırakıldı. Bunların ülkelerin
de yaşarnalarına izin verildi. 
Artık önünde düşmanı kalmayan Kanu
ni  Sultan Süleyman, kendisine teslim 
olan Budin kentine kadar ilerledi. Baş
kentte bir fatih olarak değil, koruyucu bir 
hükümdar olarak davrandı. Kent halkı
nın yaşamı, malı ,  dini  ve onuru yeniçe
rilerin saldırganlığından titizlikle ko
rundu. 
Fatih Sultan Mehmed için dökülmüş 
dev toplardan, Herkül, Diana ve Apol
Ion'un utanç heykellerinden ve Buda 
kentinin zengin kütüphanesinden baş
ka bir ganimet almak istemiyordu.  Buy
ruğu üzerine kısa zamanda Tuna üzeri
ne kurulan bir köprüyle ordusunu Peş
te'ye geçird i. Orada Macar soylularını hu
zuruna kabul etti. 
Soylular tarafından önerilen Yanoş Sza
polya'yı kral olarak tanıyacağına dair söz 
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verdi. Bu adam ihtirası olmayan ve siya
sal yeteneksizl iğiyle imparatorluk için 
tehlike oluşturmayan bir hükümdardı. 
Ordunun büyük bölümüyle İstanbul'a 
dönerken akıncılar Macaristan'ın içine 
dalarak kentleri ve şatoları yakıp yıkıyor 
ve yağmalıyorlardı. Yüzlerce tutsak ile 
binlerce baş in  ek ve koyun ganimet ola
rak ülkeye yollanıyordu.  
Muzaffer olarak sarayına dönen Kanuni  
Sultan Süleyman Başkent İstanbul'u 
Buda ve Peşte ganimetieriyle süsle
mek isted i.  Yaşlı Osmanlılar, Hz. Mu
hammed'in dininin yok etmeye çalıştı
ğı pu tları anımsatan heykel lerio At
meydanı'na dikilmesi karşısında hoşnut
suzluklarını belirtiyorlardı.  
Sanatı dinsizlik olarak gören bu bilgisiz 
insanlar karşısında hükümdar ve sadra
zam hiddetlendi. 
Türkmen şair Figani 1 2, sadrazam için 
suçlayıcı kasideler yazıyordu. 
Bunların birinde şöyle diyordu: 
"Eski İbrahim (Peygamber Hz. İbrahi
m'i kastediyor) putları devirirken, yeni 
İbrahim onları Tanrı'yı gölgelemek için 
dikiyor." 
lık defa karş ılaştığı irirazı bastırmak is
teyen Sadrazam İ brahim Paşa, F iga
ni'yi ceza olsun d iye bir merkep üzerin
de dolaştırtmıştı. 

Gözü Kulağı Hükümet 
Üzerinde 
Vergilerin adaletsiz dağılmasından şika
yetçi olan Türkmenlerin ayaklanması 
Anadolu'daki huzuru bozdu. Yeniçeri 
Ocağı 'nın kurucusu sayılan Hacı Bekta
Şı Veli 'nin yetiştirdiği Kalender adında 
bir derviş binlerce yandaşıyla Anado
lu'nun göçebe halkını ayaklandırdı. 

Kanun 1 Sultan Süleyman 'm Macar Kralı 
Yan oş 'a taç giydirmcsi. 

12 Figani Ramazan Çelebi: Türk şairi (ölümü istanbul 1 532) .  Hekimlik öğrenmek için isfahan'a gitti. istanbul'a gel
dikten sonra yalnız edebiyatla uğraştı. Dönemin şairlerinden Nari ve Muhi ile serseri bir yaşam sürdü. Sadrazam ib
rahim Paşa, Budin'den getirilen bir heykeli Atmeydanı'ndaki sarayının karşısına diktirince Figani, "Dü ibrahim amed 
bedar-ı cihan/Yeki büt şi k en şüd, yeki büt nişan" (Dünya kilisesine iki ibrahim geldi. Biri putları kırdı, öteki de put dik
ti) diye bir beyit söyledi. Figani'nin temiz bir üslubu, kuvvetli bir nazım tekniği vardır. Bu şiir üzerine sadrazam Figa
ni'yi öldürttü. 
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Karaman valisi, Halep Beylerbeyi Hüs
rev Paşa, Tokat dolaylarında, Kalender'in 
yandaşlarıyla yaptığı savaşta yenildi. Bu 
durum karşısında sadrazam, bir yeniçe
ri  tümeni ile Kalender'i n  üzerine yürü
dü. Ayaklanmanın çekirdeğini oluşturan 
Türkmenlere karşı uygulanan politika ile 
verilen vaatler Kalender'i yalnız bırak
maya yetti. Gücünü yitirince bir yerde 
kıstırıldı. Kafası kesilip İstanbul'a yollan
dı. İbrahim Paşa, Kalender' e yenilen ko
mutanlar ile beyleri Tokat'a çağırdı.  
Hepsini şöyle s uçladı: 
"Neden yarı çıplak kaçtınız?" 
Dinleyenler korku ve utançtan başları
nı önlerine eğmiş, susmayı tercih ediyor
lardı. Cellatlar çadırın çevresinde sadra
zamın işaretini bekliyorlardı. 
Nihayet, eski Sadrazam Piri Paşa'nın oğ
lu, İçel Sancakbeyi Mehmed Bey, İbra
him Paşa'nın ayaklarına kapandı ve öte
kilerin adına söz aldı: 
"Babalarımız bir savaş olacağı zaman 
Tanrı'nın inayerine sığınır, padişahın ha
yır dualarını  alır ve ak sakallı deneyim
l i  savaşçılarla görüşürlerdi. Fakat biz 
bu güzel gelenekleri ihmal ettik. Çılgın
ca davranıp büyüklük tasladık. Böylece 
bu felaketleri üzerimize çektik. Suçumu
zun cezası olarak işte kılıçlarımız ve kel
lelerimiz." 
Bu itirafkarşısında kararından cayan Sad
razam İbrahim Paşa komutanları bağış
ladı ve Mehmed Piri Bey' i yanına alarak 
İstanbul'a götürdü. 
Padişah, sadrazarnın dönüşünden sonra 
Divan toplantılarını görünmeden izleye-

bilmek için saraydaki önü kafesli pence
reyi açtırmıştı. Osmanlılar  bu pencere
yi, imparatorluk hükümetinin üzerine aç
ılmış padişahın gözü veya kulağı diye ni
telerler. 
1528 yılı Kanuni Sultan Süleyman'ın Ma
caristan'a yeni bir sefer düzenlenmesiy
le başladı. Bu seferin nedeni Osmanlı ta
raftarı Macar Kralı Yanoş Szapolya ile 
Şarlken, Macar tahtını verdiği kardeşi 
Avusturya Arşidükü Ferdinand arasında 
başlayan rekabetti. Şarlken tarafınıjan 
kurulan Bratislava diyetiu Szapolya'nın 
krallığını reddetmişti. Tokay'da Ferdi
nand'a yen ilen ve Lehistan Kralı Zsig
mond'un yan ına kaçan Szapolya, yeni
den Macar tahtına oturabi irnek için 
Lehlerin ve Osmanlıların yardımını is
tiyordu .  
Osmanl ı lar ın zorlamaları karş ıs ında 
Habsburg İ mparatorluğu Budapeşte'yi 
bırakmak zorunda kalınca Bratislava 
Macaristan' ın başkenti olmuştu. Diyet: 
Bir milletin kamuyla ilgili sorunlarının 
tartışıldığı meclis. Kutsal Roma-Ger
men İmparatorluğu, Polanya, Macaristan 
ve Hırvatistan'daki meclisiere "diyet" 
adı verilir. 
Fransızlar da Osmanlı Devleti nezdin
de Szapolya'nın yardım isteğin i  tekrar 
ederken, Lehistan Kralı Zsigmond, Şarl
ken'in kardeşi Ferdinand'a karşı Szapol
ya'nın haklarını savunuyordu.  Venedik 
Doçu Andrea Gritti 'nin oğlu Luigi Grit
ti hem sadrazamın, hem de padişahın 
sevgisini kazanmış ve bütün sorunların 
çözümünde yardımcı olmuştu. 

13 Çekoslovakya'da kent. Tuna kıyısında Batı Slovakya'nın merkezi. 
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O da Fransızlar ve Lehl iler gibi Zapol
ya'yı destekliyordu. Fransız elçisi ile 
Gritti 'nin çabaları sonunda İbrahim Pa
şa, Szapolya'nın E lçisini Divan toplan
tısına çağırmaya razı oldu. Toplantı sıra
sında sadrazarnın şiddetli suçlamalarıy
la karşılaştı: 
"Neden efendin, daha önce Macaristan 
tacını padişah efendimizden istemedi?  
Budin yanarken kraliyer şatosunun ça
balarımız sayesinde ateşten kurtarılma
sının anlamını hala kavramadı mı ?" 

••Kesilmedikçe Elimiz, 
Ko nd uğu Yerden Kalkmaz" 
Yaşlı ve sert ikinci vezir Mustafa Paşa, 
Macar elçiye daha sert biçimde sordu :  
"Sen k i  basit bir Transilvanya beyisin na
sıl oluyor da hünkarımızı, efendin gibi 
basit bir hükümdarın yardımına çağırı
yorsun?  Hani nerede vergilerin ve arma
ğanların? Efendin, padişahımızın atının 
ayakları altında ezildikten sonra, nasıl 
Budin'e girmeye cesaret ediliyor? Padi
şahımızı atının gölgesinin düştüğü her 
yerin onun mülkü olduğunu bilmiyor 
musun?" 
Kurnaz İbrahim Paşa tatlılıkla söze 
girdi: 
"Biz Macaristan Kralı Lajos 'u  öldür
dük sarayına girdik, odalarında yiyip içip, 
yattık. Onun krallığı artık bizimdir. 
Kralların taçları yüzünden kral oldukla
rını düşünmek çılgınlıktır. B ir kralı kral 
yapan ne altın, ne değerli taşlar, ne de 
taçtır. Kra l çeliğin sayesinde tahtına 
oturur. Kılıç boyun eğmeye zorlar. Kılıç, 

kılıcın fethettiğini korumalıdır. Yeter ki 
efendin padişahımızın üstünlüğünü ta
nısın, biz yalnız Ferdinand'ı değil, onun 
bütün dostlarını da yok etmeyi biliriz. 
Dağlarını atlarımızın nalları altında düm
düz ederiz. B iz uyumuyoruz, her an se
fere başlamak için fırsat kolluyoruz. İki 
düşmanımızı mücadeleleri sonunda yor
gunluktan bitmiş bir halde bulacak ve 
hünkarımızın ordularıyla acımarlan her 
ikisini de ezeceğiz. Gülümsediğimi gö
rerek hayrete düşüyorsun. Kılıcımızın 
darbesiyle kazanılmış ülkeleri bizden is
temeye geldiğin için tebessüm ediyo
rum. Bil ki bizde doğanın pençelerinden 
daha güçlü pençeler var. Kesilmedikçe 
elimiz kondoğu yerden kalkmaz. Bu söz
leri aklında iyi tut, çünkü gerçeğin ta 
kendisid ir. Toprağın düşen her damla 
yağmuru yutınası gibi, biz de söylenen 
her sözü dinleriz. Siz daima Belgrad'ı ha
yal ediyorsunuz. Sirmi şarabından içtiği
n i, Tokay kadehlerin in  dudaklarını ok
şadığını hissediyorum. Sen bize Lehis
tan'dan söz ediyorsun. Bitki o Lehistan 
savaş yapmadan her yıl bize ei1i bin du
ka altını vergi vermektedir. Kırımlılar tut
sak ettiklerini bize satar, Lehistan da on
ları geri almak için fidyelerini öder. 
Eğer İstersek bir seferde orayı da kan ve 
ateşe boğarız." 

••Kralınız Yatağında 
Rahatça Uyuyahilir" 
Szapolya'nın elçisi İbrahim Paşa'nın etki
li nutku altında yatan gizli yardım vaadi
ni anlamıştı. Ertesi gün Kanuni Sultan Sü
leyman elçiyi huzuruna kabul etti. 
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Ona şunları söyledi: 
"Efendinin yardım isteğini kabul ediyo
rum. Şimdiye kadar krallığa tam anlamıy
la egemen olamamıştı. Macaristan kılı
cıının hakkı olarak bana aittir. Fakat ba
na olan bağlılığını ödüllendirmek için 
Ferdinand ve Avusturya'ya karşı onu öy
le koruyacağım ki, daha şimdiden yata
ğında rahatça uyuyabilir." 
İ brahim Paşa da e lçiye şunları dedi: 
"Şimdi, efendini, Transilvanya voyvoda
sı olarak değil, Macaristan Kralı olarak 
anacağız. Padişah efendimiz bizzat düş
manlarının üzerine yürüyecektir. Git 
söyle ona, ne vergi, ne de armağan isti
yoruz." 
Bu kadar ınce bir politika, Macaris
tan'da milletin seçtiği bir hükümdarıo 
Osmanlılara bağlı olmayı kabul etmesiy
le başarının zirves ine çıkıyordu.  
Kan u n i  i le İ brah im Paşa'nın pol itika
ları Avrupa'nın en  usta geçinen devlet
lerinin inceliğine çoktan erişiyor, h ita
bet alanında ise onları geri bırakıyor
du .  Devşirme dehası ile Tü rk'ün de
hası bu iki başlı imparatorlukta birle
ş ince söz, kılıcın tasarladığını tamam
l ıyordu .  
Çıkarları yüzünden İbrahim Paşa 'ya 
borçlu olan İ talyan Luigi Gritti, bu po
litikaya Avrupa saraylarının havasını ve 
İ talyan hilesini sokuyordu. Bu gizli da
nışmanın saygınlığı sarayda her geçen 
gün artıyordu. İslamiyeri de kabul ettik
ten sonra, Szapolya onu İstanbul'a elçi 
olarak atadı. 
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f'Y akında Kralınız ın 
Ziyaretine Geleceğim" 
Bu arada Arşidük Ferdinand da Kanuni 
Sultan Süleyman'a elçi göndererek Ma
caristan 'ı  istemişti. 
E lçiyi alaylı bir biçimde karşılayan pa
d işah: 
"Sakın benden İstanbul'u da istemeye
siniz? Efendiniz bizimle fazla komşuluk 
ve dostluk ilişkisinde bulunmadı. Gidin 
ona söyleyin, yakında bütün maiyetim
le ziyaretine geleceğim" dedi. Sonra el
çinin eline altın keseleri sıkıştırdı ve ül
kesine yolladı.  
B irkaç hafta sonra İbrahim Paşa'yı Avus
turya Seferi için Serasker olarak atadı. 
Yalnız bu sefer için harcanmak üzere alt
mış bin duka altını ayırdı. 
Tarihçi Celalzade, seraskerlik unvanının 
verilmesini şöyle anlatmaktadır: 
"Bugünden itibaren ve sonsuza kadar 
bütün ülkernde sadrazarnın ve seraske
rim olmanı buyuruyorum. Vezirlerim, 
beylerbeylerim, kazaskerlerim, hukuk
çularım, kadılarım, seyidlerim, şeyhle
rim, saray erkanım, sancakbeylerim, s i
pahi ve piyade komutanlarım, alaybey
lerim, subaşılarım, çeribaşılarım, zafer
ler kazanmış bütün  ordum, kölelerim, 
büyük küçük tüm devlet memurlarım, 
ülkelerim halkı, zenginler, köylüler ve 
fakirler, yukarda söylediğim sadrazaını 
takdir edeceklerdir. Söyled iği ya da 
inandığı her şeyi inciler saçan ağzından 
çıkan bir buyruk olarak kabul edecek-

. ler, sözlerini büyük bir dikkatle dinle
yecekler, öğütlerini saygıyla karşılaya
caklar ve asla sözünden dışarı çıkmaya-
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caklardır. Beylerbeyleri, sancakbeyleri
ni ve en ufağından en büyüğüne kadar 
bütün devlet memurlarını atama ve gö
revden alma yetkisi ister İstanbul'da, is
ter eyaletlerimde olsu n, sadrazarnın 
sağlam muhakemesine, ince zekasma 
verilmiştir. Böylece sadrazamlık ve se
raskerlik makamlarının gerektirdiği gö
revleri yerine getirirken, adalet ve doğ
ruluk yolundan ayrılmayacak, her kişi
ye layık olduğu makamı sağlayacaktır. 
Eğer yüce kişil iğim sefere çıkarsa ya da 
bir ordu gönderme durumu olursa, Se
rasker eylemlerinde kimseden buyruk 
almayacak ve danışmayacaktır. Kimse 
ona itaat etmemezlik yapamayacaktır. 
Sancaklara, tımariara ve görevlere iliş
kin yetki tercihi,  ücretierin ve memur 
aylıklarının artırılması, armağan dağıtıl
ması yine onun kararlarıyla olacaktır. Yal
nız bana ait orduyu ödüllendirme ya da 
cezalandırma yetkisi kendisine verilme
miştir. Eğer ordumun bir mensubu sad
razam ve seraskerin buyruğuna başkal
dırırsa (Allah korusun ! )  kullanından 
biri  halkıma eziyet ederse, sayıları ne 
olursa olsun hak ettikleri cezaya çarptı
rılacaklardır." 

Sonuçsuz Kuşatma 
İki yüz bin asker, padişah ile sadrazaını 
Tuna'nın ötesine kadar izledi. Szapolya, 
üç yıl önce otuz bin Macar'ın cesetleriy
le örtülen Mohaç Ovası üzerinde Osman
lı padişahını karşılamaya gelerek bağlı
lığını bildirdi .  Budin kentinde Szapol
ya'ya taç giydirildi. Osmanlı ordusu ora
da fazla kalmayarak Ferdinand'ın peşin
den Viyana'ya kadar dayandı. 

On altı bin askerle korunan Avusturya 
başkentinin kalın surları aşılamadı. Sa
yısız saldırılar yapıldı. Daha sonra, Sul
tan Süleyman 14 Ekim için genel saldı
rı emretti. Karnther Kapısı yanında yüz 
metre kadar açılan bir gedikten Os
ınanlılar kente girmeye başladı. Ancak 
Almanların cesareti sayesinde yeniçeri
ler püskürtüldü. 
Cesaretlerinin kırılması yüzünden, Viya
na önündeki Osmanlı karargahında boz
gun ve şikayet havası baş gösterdi .  Yir
mi bin Osmanlı askeri bu surların önün
de can vermişti. Yaklaşan soğuk ve ya
ğışlı havalar ordunun dönüşünü tehdit 
ediyordu. İbrahim Paşa 15 Ekim gece
si kuşatmayı kaldırdı ve kaçışa benzeyen 
sessizEkle hareket ederek geri çekildi. 
Viyana topunun salvoları şafak sökerken 
başladığı günden beri çalıştırılınayan 
saat kule lerin in  çalar saatleri, bütü n  
güçleriyle, sanki neşelerini açığa vurur
casına çalışıyordu. 
Kanuni Sultan Süleyman yanında götür
düğü Hırvat Zedlitz'e dönerek, "Bu 
gürültüler nedir?" diye sordu. 
"Bunlar sevinç ve bayram işaretidir" di
ye yanıt verdi .  
Üzüntüsöyle zıtlaşan bu sevince kızma
yan Kanuni Sultan Süleyman, tutsak Hır
vat'a bir onur kaftanı verdi ve fidye is
temeden Viyana'ya gönderdi.  
Yenemediği düşmanını ayartmak ve 
kalpleri barışa alıştırmak istiyordu. 
Sadrazam İbrahim Paşa Zedlitz aracılı
ğıyla Viyanalılara şöyle sesleniyordu:  
"Soylu ve yiğit askerler, biliniz ki ken
tinizi zapt etmek için gelmedik. Amacı-
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mız bizimle Macaristan'ı çekişen arşidü
künüz Ferdinand' ı  cezaland ırmaktı. 
Tutsak düşen yurttaşlarınızın geleceği
ni saptamak üzere bize elçilerin izi gön
derebilirs iniz." 
Viyana kuşatması kalktıktan sonra duru
lan ilk yerde Kanuni Sultan Süleyman 
vezirlerini, paşalarını, yeniçerilerini ve or
dunun bütün birliklerini armağanlar, 
yeni rütbeler ve ücret zamlarıyla ödül
lendirdi. 
Eğer Viyana Seferi başanya ulaşsaydı, Ma
caristan tacı İbrahim Paşa'ya verilecekti. 
Ancak kuşatma sonuçsuz kalınca Maca
ristan tacı dönüşte Szapolya'nın oldu. Pa
dişah ile ordusu Belgrad'da Osmanlı sı
nırına ulaştılar. Szapolya ile Ferdinand ara
sında parçalanan Macaristan, hala padişa
hın varlığının kaygısını taşıyordu. 

Tören Tartışması 
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört şehza
desinin İstanbul'da yapılan sünnet tören
lerinin görkemi, padişahın politikasının 
bir zaferi haline sokmak istediği seferin 
kutlama törenleriyle karıştı. İmparator
luğun bütün sınıflarına mensup insanlar 
başkent İstanbul 'da dört gün süreyle sa
ray büyüklerine, orduya ve halka verilen 
ziyafet safralarına oturdu lar. 
İbrahim Paşa'nın saygınlığı ters talihiy
le kararmamıştı. Sünnet düğünlerinin 
son günü, herkes gibi kendinden geçmiş 
olan Kanuni Sultan Süleyman ile Sadra
zam İbrahim Paşa arasında şöyle bir 
konuşma geçti: 

" Kanaatine göre senin kız kardeşimle 
yaptığın düğün mü, yoksa şehzadelerim 
için yaptığım bu sünnet düğünleri mi da
ha şahane oldu?" 
"Benimki ile mukayese edilecek bir 
düğün olmadı ve olmayacak." 
"Bunu söylemeye cesaret ed e biliyor mu
sun?" 
"Evet. Çünkü hünkarımız benim düğü
nümü onurtandıran bir konuğa, yani İs
tanbul,  Mekke, Medine, Kahi re ve 
Şam'ın padişahına sahip değiller." 
"Hakkın var, yenik düştüm, Fakat bu
na ben neden oldum. Hatarnı amınsat
tığın için teşekkür ederim." 

••Ben ki Sultanların 
Sultanı" 
Avusturya Arşidükü Ferdinand, İstan
bul'a gönderdiği elçileri aracılığıyla Ma
caristan üzerindeki haklarında d irenir
ken, Fransa durmadan padişaha Avustur
ya'nın büyümesini önlemesi için baskı
da bulunuyordu.  
Kanuni Sultan Süleyman. Fransa'nın teş
vikleri sayesinde Viyana ve M acaristan 
seferlerine başlamıştı. I. François'nın tut
saklığı 14 sırasında Angouleme düşesi, 
Kanuni Sultan Süleyman'a Frangipani 
kontunu göndermiş, padişahın Avustur
ya'yla her türlü yakınlaşmasını önle
mesini ve Ferd inand'a karşı Fransa'nın 
kara ordusu i le donanmasını Osmanlıla
rın emrine vereceğini  vaat etmesini  is
temişti. 

1 4  Alman imparatoru ve ispanya Kralı Şarlken"e yenilen Fransa Kralı 1 .  François, Madrid'de Araplardan kalma Alea
sar (El Kasr) S arayı' nda hapisti. 
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İbrahim Paşa tarafından kaleme alınan 
padişahın yanıtı, politik zekanın en bü
yük anıtlarından biridir. Ayrıca sadraza
rnın üslubunu göstermesi bakımından da 
ilgi çekicidir. Batı'nın o zamanlar barbar 
olarak nitelediği Osmanlıların bu diplo
masi yorumu şöyleydi :  

f fB ki " en . . .  
"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, 
Cenab-ı Hakk'ın inayeti; 
Peygambelik güneşinin, peygamberler 
aleminin yıldızının, azizler alayının din
sel başkanının, Hz. Muhammed'in (Tan
rı ondan razı olsun) hayır dualarıyla do
lu mucizeleri; 
Ve dört Halife Hz. Ebubekir'in, Hz. 
Ömer'in, Hz. Osman'ın ve Hz. Ali'nin 
kutsal ruhlarının (Tanrı onlardan razı ol
sun) koruması altında; 
Daima muzaffer Sultan Selim Han oğ
lu Şah Sultan Sü leyman Han, 
Ben ki, sultanların sultanı, kralların kra
lı, ülkelerin hükümdarlarına taç giydiren, 
Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, Karade
niz'in ve Akdeniz'in, Rumeli 'n in ve 
Anadolu 'nun ,  Dulkadır, Diyarbakır, 
Azerbaycan, İ ran, Şam, Halep, Mısır, 
Mekke, Medi ne, Kudüs eyaletlerinin, 
Arabistan ve Yemen'in bütün bölgeleri
nin imparatoru ve tek egemeni, şanlı ve 
yüce atalarımın muzaffer güçleri sayesin
de alevlenen kılıcıma emanet ettikleri 
birçok eyaJet ve ülke sahibi; 
Nihayet, Sultan II .  Bayezid 'in oğlu Sul
tan Selim Han'ın oğlu Şah Sultan Süley
man Hanım: 

"Sen ki , Fransa krallığının Kralı Franço
is'sın! 
Kralların sığınağı olan Osmanlı İmpara
torluğu 'na yolladığınız mektuptan ve gü
veninize layık olan Frangipani'nin bana 
sözlü olarak anlatmasını istediğiniz ha
berlerden öğrendiğime göre, düşman ül
kenizi yağma ve tahrip ederken, sizi de 
hapsetmiş. Kurtu lmanız için benim bu 
taraftan size yardım etmemi istiyorsunuz. 
Söylediğiniz her şey, herkese açık olan 
tahtırnın önünde ortaya kondu. Açıkla
ma için eklenen bütün ayrıntılar anTaşıl
dı ve benim yüce bilgim hepsini  kavra
dı. Yaşadığımız zamanda imparatorların 
yenilmesine ve hapsedilmesine şaşma
mak gerekir. 
Yüreğiniz tesell i  bulsun !  Ruhunuz hiç
bir zaman umudunu yitirmesin. 
Bu böyleyken, şanlı büyüklerimiz ve ulu 
atalarımız (Tanrı son saatlerini aydınlat
sın) yalnızca düşmanı yenmek ve fetih
ler yapmak iç in seferlere çıkmak hata
sını göstermemişlerdi. Ben de onların 
izinde giderek her mevsim güçlü ve eri
şilmez olan eyaJetleri ile kaleleri ege
menliğim altına aldım. Ne gündüz, ne 
gece uyudum ve kılıcıını asla yanımdan 
ayırma dım. Tanrısal adalet hayırlı işi ko
lay yapmamızı sağlasın ! Her yerde, her 
zaman gözetimi ve iradesi hazır olsun! 
Elçinizi olayların durumu ve gelişmeleri 
hakkında sorgulayınız. Size anlatacağı 
şeylere inanın ve bilin ki her şey öyledir." 

ffBu Böyle Biline" 
Yine o sıralarda Kudüs Saint-Sepıılere 
Kilisesi üzerinde hak iddia eden I. Fran-
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çois'ya Kanuni  Sultan Süleyman şu nla
rı yazmıştı: 
"Korurnam altındaki topraklarıının için
de bulunan Kudüs Kalesi'nde eskiden 
Hz. İsa'nın ümmetine ait kilisenin cami 
yapıldığından söz ediyorsunuz. Bu konu
da bana söylediğiniz her şeyi ayrıntıla
rıyla bilmekteyim. Eğer bu yalnızca bir 
mülkiyet sorunu olsaydı, şanlı padişahı
mız ve sizin aranızda mevcut dostluk ve 
sevgiye dayanarak istekleriniz bir rica 
olarak kabul olunur ve sürekli bahriyar
lık dağıtan huzurumuzda memnuniyet
le karşı lanırdı .  Ancak burada taşınabilir 
ya da taşınamaz bir mülkiyet sorunu yok
tur: Bu tamamen dinimizin bir amacıdır. 
Çünkü evrenin yaratıcısı ve Adem'in ve
linimeti Yüce Tanrı 'nın kutsal buyruk
larına ve Peygamberimizin yasalarına gö
re bu kilise çok eskiden beri cami hali
ne çevri lmiştir. M üslümanlar orada na
mazlarını kılar. B ugüne kadar cami olan 
ve namaz kılınan yerde şimdi bir deği
ş iklik yapmak, d inimize ters düşer. Kı
sacası kutsal yasalarımızda böyle bir ha
rekete hoşgörü gösterilmiş olsaydı bile 
isteğİnizi yerine getirmem, yine de 
mümkün olamayacaktı. Fakat, İslam 
ibadetine ayrılmış yerler dışında ve ha
len Hıristiyanların elinde olan tapınak
lara benim adaletli, adil hükümdanın dö
neminde hiç kimse elini uzatamaz ve on
ların içinde oturanlara dokunamaz. Mü
kemmel bir huzurdan yararlanarak ve be
nim kesin korurnam altında dinlerinin 
gerektirdiği her türlü töreni ve ibadeti 
yapmalarına izin verilmiştir. Şimdi din
lerinin tapınak yerlerinde tam güvenlik 

içinde yaşarlarken, herhangi birinin hu
zurlarını bozması ya da zulüm yapması 
olası değildir. Bu böyle biline! 
Hicret'in 935. yılının muharrem15 ayının 
ilk on gününde yazılmıştır." 

��Kadın Gibi Hükümdar! "  
Macaristan üzerindeki egemenlik çekiş
meleri, Fransa'nın kışkırtması, yeniçeri
lerio kaygı verici hoşnutsuzluğunu savaş 
alanında yok etme düşüncesi ve özellik
le Batı'nın Süleyman'ı sayılan Almah 
İmparatoru ve İspanya Kralı Şarlken'le 
boy ölçüşme ihtirası, padişahı 1532 yılın
da Belgrad'a sürükledi. Arkasında iki 
yüz elli bin adam vardı. Fransa Elçisi De 
Rinçon, Kanuni Sultan Süleyman'ı Belg
rad'da bekliyordu. Osmanlıların sürekli 
müttefiki olan Kırım hanının kardeşi 
Sahip Giray'ın başkanlığında on beş bin 
Kırım askeri, Osmanlı ordusuna katıldı. 
Bu seferde, Szapolya 'ya başkald ırmış 
olan bazı kentler ile Macar soylularının 
kaleleri kuşatılıp düşürülürken, Osman
l ı  ordusunun egemenliği ve Kanuni 
Sultan Süleyman'ın görkemi bir kez 
daha gözler önüne serildi. Fethettiği ka
le ve kentlerin komutanlığını, kendisi
ne karşı bu kentleri en iyi savunan Ma
car kahramaniarına veriyor, onlardan 
yalnızca yeni krala bağlılık andı istiyor
du. Komutanlarından en gözü pek ve 
kendisine en bağlı olan Kasım Bey, yir
mi bin akıncıyla Styrie ve Avusturya'yı 
bozguna uğrattı. 
Bu seferler sırasında kendilerine direnen 
kentlere giren akıncılar atlarının terki-

1 5  Hicri 935 yılının muharrem ayı, miladi takvime göre 1 528 yılının eylül ayına rastlar. 
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lerine attıkları genç oğlanları ve kızları 
ülkelerine döndüklerinde köle olarak sa
tıyorlardı. Lodron kontu ile Brandenburg 
margravı 16  bu insan yağmasının öcünü 
Pirggliz'de aldılar. Bir geçİtte pusuya dü
şürülen Osmanlılar, on bin şehit verdi. 
Kasım ve Osman beyler Macar şövalye
lerinin kılıçları altında şehit düştü. Ma
car şövalyelerinden Paul Bakics, mızra
ğını  Osman'a sapladı, onu tozların içine 
yuvarladıktan sonra kalbini  hançeriyle 
deşti. Kasım Bey'in altın kakmalı miğ
feri Şarlken'e gönderildi. 
Bu bölgesel savaşlar sürerken Kanuni 
Sultan Süleyman ve ordusunun büyük 
bir bölümü Styrie 'nin dar yollarından 
ilerleyerek Gratz kulelerinin önüne gel
di. Bu kulelerden birinin üzerine Alman
ya ve İ talya'yı dehşete düşüren Kanuni 
Sultan Süleyman'ın portresi acı bir anı 
olarak çizilmişti. 
Osmanlılar binlerce kaleye ve gönü llü
lerden oluşan birliklerden başka düzgün 
bir orduya rastlamadı. Böylece kırk bin 
tutsakla ve değerli ganimetlerle geri 
döndüler. 
Belgrad'a gelen Kanuni Sultan Süleyman 
imparatorluğu na ve Asya ile Avrupa sa
raylarına zafer mektupları gönderdi. Bu 
mektuplarda tek başına Almanya'yı sa
vunamayan Şarlken'in korkaklığıyla alay 
ediyordu. Ondan " Kadınlar gibi savaş 
alanında gözökmeyen bir hükümdar" di
ye söz ediyordu. 
Lehistan Kralı Zsigmond'a, Belgrad'a el
çilerini göndererek anlaşma önerdi .  
Zsigmond, Kırım Türklerinin saldırıla-

16 Alman sınır soylularına verilen ad. 

rının son bulmasını istiyordu.  Kanuni 
Sultan Süleyman Lehlerin isteklerini ka
bul etti. Kırım haniarına bundan böyle 
Lehistan'a sefer yapmamalarını buyur
du. 18 Kasım'da savaş yapmadan muzaf
fer olarak İstanbul'a döndü. 

Denizlere Bir Türlü Söz 
Geçiremediler 
Şarlken Almanya'da önünden sil inir
ken, İ talya, Papalık ve İspanya donan
malarını yöneten Cenevizli Amiral �nd
rea Doria denizde karşılaştığı Osmanlı 
kadırgalarını yakıyor, Mora kıyılarına 
saldırıyor ve korkusuzca Çanakkale Bo
ğazı çevresinde dolaşıyordu. Karalarda 
yenilmez bir güce sahip olan Osmanlı 
Devleti, denizlere pek az egemen olabi
liyordu. 
Göçebe ırkların denizcilik taraflarının za
yıf olması bir yana, Osmanlıların deniz
cilikteki başarısızlıklarının başka bir ne
deni de vardı. 
Osmanlılar karada tek başlarına vuruşur
lardı .  Oysa denizde köleleri olan Rum
larla beraber dövüşrnek zorunda kalıyor
lardı. Mükemmel denizci, fakat daima 
köle ya da devletin uyruğu durumunda
ki Rumlar Osmanlıları savaş alanında ba
şarılı kılan kahramanlık ilkesine asla sa
hip değildi .  Ayrıca deniz savaşları sert
lik ve cesaretten başka bir şey isteme
yen kitle savaşiarına da benzemiyordu. 
Bu savaşlar bir sanattı. Kısa zamanda bir 
ordu kurmak mümkün olmakla beraber, 
bir donanma kurmak kolay değildi. De-
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niz savaşının tek aracı olan kadırgaların 
yapılması zahmetli ,  s ilahlandırılması 
güçtü. Denizin üzerinde manevra yapıl
ması beceri isteyen bir işti . 
Bu donanmaları yaratacak ve koruyacak 
deniz yönetimine Osmanlılar sahip ola
mamışlardı. Üç deniz, iki boğaz ve bir 
adalar grubu üzerine oturmuş olmaları
na rağmen onları istila ederek sahip ol
mayı başaramamışlardı. Her ırkın yete
nekleri, coğrafi durumuna rağmen yaz
gısı üzerinde daha etkili olur. Akdeniz 
üzerinde bir kayalığa ve bir limana sahip 
Ceneviz gibi küçük bir denizci cumhu
riyetin amirali, Asya ve Avrupa'nın İstan
bul 'daki kesin  egemenini kaygılandıra
cak atılımlarda bulunuyordu. 

Elçiler, Sadrazaını 
Yakından Tanıdı 
Kıyılarında saldırıya uğraması ve baba
sı  Yavuz Sultan Selim' in İran' la ilgili ta
sarılarını yerine getirme isteği, Kanuni  
Sultan Süleyman'ı  Şarlken ve Ferdi
nand'ın barış önerilerine yanaşmaya 
zorlad ı. İstanbul'da Şarlken'in elçilerini 
kabul ederken imparatorluğun kurulu
şundan beri ilk kez Osmanlı elçilerini Vi
yana'ya gönderdi .  
Ferdinand bu elçiyi yanında Bohemya 
ve Avusturya ileri gelenleri, taraftarı 
olan bazı Macar soylularıyla birl ikte al
tın işlemeli bir kumaşla örtülmüş tahtı 
üzerinde karşıladı. Barış, ateşkes adı 
altında bizzat Şarlken ' in saygı ifadesi ola
rak Andrea Doria tarafından alınmış 
Mora kıyısındaki bir Jimanın ve Os
manlıların "Güle" ya da "Göle" dedik-
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leri Macar kalesi Gyula'nın padişaha ia
desiyle gerçekleşti. Kanuni Sultan Süley
man da karşılık olarak Macar toprakla
rında kalan bölüm üzerinde Avustur
ya'nın egemenliğini tanıdı. 
Viyana'da kabul  edilen bu koşullar, 
Ferdinand'ın elçileri aracılığıyla İstan
bul'a getirild i ve padişah tarafından im
zalandı. Bu elçilerin sarayiarına yolladık
ları ve İspanyol arşivlerinde bulunan bel
geler, o dönemin adamlarını, olaylarını 
pek açık biçimde anlatmaktadır. 
Sadrazam İbrahim Paşa gizlerneyi baş�
ramadığı bir sevinçle Gyula Kalesi'nin 
anahtarlarını alırken, bu saygı ifadesiy
le yetineceklerini ve kalenin gerçekten 
ellerine geçmesi için çabada bulunma
yacaklarını ifade etti. 
Elçilerin anlattıklarına göre, İbrahim 
Paşa onları uzun süre ayakta tutmuş ve 
elçiler, Viyana'dan Bağdat'a kadar olan 
ü lkeleri yöneten sadrazarnın yüzünü 
iyice incelemek fırsatını bulmuşlard ı. 
Yüz hatları yuvarlak ve kusursuz, gözle
ri kara fakat okşayıcıydı. 
Katıldığı altı seferden dolayı teni esmer
leşmişti. Aralık d udaklardan inci tanele
ri gibi parlak ve s ivri dişleri gözüküyor
du.  İbrahim Paşa yine elçilerin anlattık
larına göre, Tuna'dan Fırat'a kadar olan 
toprakları titreten yeniçerilerin başlan
gıçta günde yarım akçe maaş ald ıkları
nı, sonra bu ücretin imparatorluğa bir yük 
vermeden günde iki, üç, beş akçeye yük
seltildiğini ve şu sırada acemi askerin se
kiz akçe aldığını söylemiştir. Donanma
nın büyük masrafları olduğunu, fakat ha
zinenin zengin olmasından dolayı bu yü
kü önemsemediklerini bild irmiştir. 
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Elçiler, Sadrazam İ brahim Paşa'nın ko
nuşmasını şöyle anlatmışlardır: 
"İtalya'ya karşı hazırlanacak olan donan
manın masraflarını karşılamak için  bin at 
yükü akçe aldık. Bu, iki milyon duka al
tını eder. Elli  bin Osmanlı dünyayı ege
menliğimiz altına almak için yeterlidir. 
Hıristiyanların bizi suçlamaktan hoş
landıkları kadar zalim değiliz. Yalnız 
ben, Macaristan'dan binlerce kadını, 
çocuğu ve tutsağı köle yapılmamaları için 
akıncıların ellerinden kaçırdım. Akıncı
larımızın çoğu da benim gibi davrandı. 
Bu geniş imparatorluğu yöneten be
nim. Yaptığım her şey kalıcıd ır. Çünkü 
bütün güç benim elimdedir. Devlet gö
revlilerini ve beylerbeylerini ben atarım. 
Verdiğim her şey verilmiş olarak kalır. 
Reddettiğim şeyler ise sürekli reddedi
lir. Her şey benim kararımla olduğu için, 
yüce padişah ın bile verdiği buyruklar, 
eğer benim onayımdan geçmezse uygu
lanamaz. Savaş, barış, politika, hazine 
hep benim elimin altındadır. Sizinle 
böyle konuşmamın nedeni, karşımda sı
kılmadan, güven duyarak rahatlamanı
zı sağlamak içindir." 
Sadrazam İbrahim Paşa, anlaşma metni 
üzerindeki Şarlken'in mührünü incele
dikten sonra konuşmasını şöyle sür
dürdü: 
"Efendimiz padişah, kendileri ile benim 
aramda fark kalmamasını istediklerinden 
biri onda, biri de bende iki adet mühür 
bulunmasını buyurmuşlardır. Eğer ken
dileri için giysi ısmarlayacak olsalar, bir 
eşini de benim için  yaptırırlar. Yaptırdı
ğım bütün yapıtlar hep onun parasıyla ol-

muştur. Sizi kabul ettiğim bu saray da 
onun hazinesinden çıkmıştır. Hünkarı
mız Macaristan'ı Yanoş Szapolya'ya ver
miştir, bundan böyle hep onun kalacak
tır. Macaristan Kraliçesi Maria 'nın top
rakları ve drahoması17 kendisine iade edi
lecektir. Eğer Budin 'de bir saat daha ge
cikseydi elime düşecekti. O zaman pa
d işahımız tarafından bir kız kardeş gibi 
muamele görecekti . Büyük hükümdar
ların şanı, yendiklerini yücelttikleri de
recede yükselir." 
E lçi ler böylesine güzel konuşan •bir 
devlet adamıyla karşılaştıkları için hay
retle birbirlerine baktılar. Yüz ifadelerin
den böylesine uygar ve görkemli bir ko
nuşmayı Venedikli Gritti 'nin ilham et
tiğini  sandıklarını belirttiler. 
E lçilerin anlattıklarına göre, İbrahim 
Paşa gülümseyerek şu açıklamayı da 
yaptı: 
"Sanmayınız ki bu sözler bana Gritti ta
rafından fısıldandı. İstediklerimi ve ba
na uygun gelenleri söyleyen ve isteyen 
Gritti'dir. Yanlış düşüneeye kapıimama
nız için bunları tekrar ediyorum. Ben ke
sin güce sahibim ve istediğim her şeyi 
padişah da istiyor demektir." 

Dev�irme Sadrazaının 
Yükselme Tutkusu 
Bu konuşmada, efendisinin dostluğu 
sayesinde taht seviyesine yükselmiş bir 
çalgıcıda, bir süre sonra daha da yukarı
lara yükselme coşkusunu görmek müm
kündür. E lindeki güçten dolayı sağlık
lı düşünme yeteneğini kaybetmiş bir zih-

17 Hıristiyan ve Musevilerde. bir evlenmede gelinin güveye verdiği para ya da mal. 
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nin saliantıları altında, uzaktan uzağa ta
lihinin ters dönmeye başladığı görülmek
tedir. 
İbrahim Paşa ile elçilerin yaptıkları son 
konuşmadan, efendisinin efendisi olma 
yolunda gözüken sadrazarnın övünme
si,  dehasından daha fazla göze çarp
maktadır. Esas konuya geçmeden önce 
sorulan birkaç ilgisiz sorudan sonra İb
rahim Paşa konuşmasını şöyle sürdür
müştür: 
"Neden İspanya, Fransa kadar uygarlaş
mamıştır?" 
Yanıt olarak ü lkenin kuraklığı, Yahudi
lerin ve Arapların sürütmesi ve kara sa
pandan çok silah tutmayı seven İspan
yolların gururları gösterildi. 
İbrahim Paşa, "Bu gurur kandadır. Ay
nı şeyi, gurur sahibi Rumlarda da aramak 
gerekir" dedi. 
Sonra kinayeli konuşmasını sürdürdü: 
"Hayvanların en korkuncu olan aslana 
kuvvet ve alışkanlığın etkisiyle hükme
d ilir. Bir başkası ona yiyecek vermek için 
yaklaşamaz. Aslan hükümdar, bakıcıla
rı da danışmanları ve vezirleridir. Bakı
cının uysallaştırmak için tuttuğu sopa, 
hükümdarları güdecek olan gerçek ve 
adalettir. Ben de efendim olan yüce sul
tanı, gerçeğin ve adaletin sopasıyla yö
netiyorum. Kral Şarlken de bir aslan dır; 
yardımcılarının da onu aynı biçimde 
yönetmeleri gerekir." 
E lç ilerin anlattıklarına göre İbrahim 
Paşa daha sonra kendi gücünden söz et
miştir: 
"Yaptığım her şey yerine getirilir. İster
sem bir at uşağını paşa yaparım. Hoşu-
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ma giden herhangi bir kişiye, padişahı
mın araştırmasına bile gerek kalmadan 
ülkeler ve krallıklar verebilirim. Benim 
kabul etmediğim bir şeyi isterse, buyru
ğu yerine getirilmez. Tersine padişahın 
kabul etmeyip, benim istediğim şey 
hemen uygulanır. Barış ve savaş hep be
nim bileceğim şeylerdir. İmparatorluk 
hazinesi benim kontrolümdedir. Hünkar 
benden daha şatafatlı giyinemez. Bütün 
harcamalarımı padişah karşıladığı için, 
servetim olduğu gibi durmaktadır. Kral
lıkları, ü lkeleri, hazineleri bana bıraktı
ğı için her istediğimi yapabilirim. Genç
lik yıliarımdan beri padişahla beraber bu
lundum. Onunla aynı hafta içinde doğ
muşum. Padişah olduğu zaman, Macar
larta iyi komşuluk ilişkileri kurmak, ba
basının ölümünden dolayı başsağlığı 
dilemelerini ve tahta çıkışını kutlamala
rını kabul etmek umuduyla Macaristan 'a 
elçilerini gönderdi. Fakat onlar elçiyi tu
tukladı ve zindana attılar. Aynı görevi 
üzerine almış olan bir çavuş da, ihtimal 
ki büyük bir kişi sanıld ığından aynı 
akıbete uğradı.  Bunların hepsi yüce 
hünkarı kızdırdı. Bir süre sonra Fransa 
Kralı Pavie'de yenilince, ana kraliçe, sul
tanımıza şöyle bir mektup yazdı: 'Oğlum, 
Fransa kralı, İspanya Kralı Şarlken'e ye
nildi ve hapsedildi .  Şarlken' in onu ser
best bırakma yürekliliğini göstereceği
ni umut ediyorum. Ama oğluma layık ol
madığı biçimde davrandı. Büyük İmpa
rator! Oğlumu kurtarman için senden ri
ca ediyorum.'  Fransızların uğradığı fela
kete üzülen ve Şarlken'in davranışına kı
zan padişah, ana kraliçenin yardımına 
koşmak için ortaya süreceği nedenleri 
aramaya başladı. O zaman Macar Kralı II. 
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Lajos'un karısı Şarlken 'in kız kardeşi ol
masından yararlanarak elçilerine karşı da
ha önceleri yapılmış kötü davranışı ba
hane etti. Lajos, padişahla karşılaşmak 
için ilerledi. Her ikisi de tahtları üzerin
de hak sahibi olarak, elde kılıç karşılaş
tılar. Kılıç sorunu çözümledi .  B ize ege
men olma hakkını verdi. Macarları yenen 
bendim. Çünkü padişah Mohaç Savaşı'
na katılmadı. Atına binip bize kavuşmak 
üzereyken, zafer haberini ona ulaştırdım. 
Sonra Budin' i  aldık ve egemenliğimizi 
kurduk." 
İbrahim Paşa, Budin'in alınmasından da 
uzun uzun söz etti .  Tu tsakların öldü
rülmesi sorunu na gelince, olayın ken
dinin de,  su ltanın da buyruğuyla olma
dığını, suçun tutsaklarda bulunduğunu 
belirtti. Hobordanski'nin Viyana kuşat
ması üzerindeki saygısızca ısrarlarını ya
nıtladı .  

Şarlken'in Tehditleri 
Sadrazam İ brahim Paşa konuşmasını 
şu sözlerle sürdürdü: 
"O sıralar Şarlken İtalya'da Osmanlıla
rı savaş, Protestanları da zor kullanarak 
eski inanışiarına döndürmekle tehdit edi
yordu .  Almanya'ya döndü ve hiçbir şey 
başaramadı. B ir imparatora başlamak, 
sonra tamamlayamamak; konuşmak ve 
sonra da bir şey becerernernek yakışmaz. 
Nitekim, toplanması mümkün olma
yan bir konsil kurmaya çalıştı. Budin' i  
kuşattı fakat alamadı. Kardeşi Ferdinand 
ile Kral Lajos arasında barışı sağlaması 
gerekirken, bunu yapmadı. Eğer ben bu-

gün bir konsil toplamaya karar versey
dim, bir yana Luther'i öteki yana da pa
payı koyar ve kilisenin birliğini sağlama
ya çalışırdım. Yani ben ve hünkar, Şarl
ken'in yapması gereken şeyleri yapardık 
Eğer Macaristan kralı yatağında ölseydi, 
Ferdinand'ın tahta geçme olasılığı doğa
bilirdi. Fakat mademki savaş alanında 
can verd i, krallığı da bize aittir. Çünkü 
kılıçlarımızla fethedilmiştir. Bütün Ma
caristan ' ı işgal ettik. Kardeşine18 şatosu
nu geri verdik. Bütün valilerin Çize 
bağlı olma beyanlarını kabul ettik. İste
d iğimiz kadar Macaristan'da kaldık ve 
hiç kimse bize direnmedi . "  
E lçiler, bundan sonra İbrahim Paşa 'nın 
konuşmasının asıl konusu olan Şarl-

. ken'in mektubuna değindiğini anlatırlar: 
"Bu mektup ihtiyatlı ve ılımlı bir hü-

. kümdarın mektubu değildir. Şarlken 
gururla kendisine ait olmayan un vanlar 
saymaktadır. ' Kudüs kralıyım'  demeye 
nasıl cesaret edebiliyor? Yüce hünkar'ın 
bu kentin egemeni olduğunu bilmiyor 
mu? Padişahın topraklarına göz mü di
kiyor, yoksa ondan nefret ettiğini mi gös
termek istiyor? Hıristiyan senyörlerin di
lenci elbiseleri içinde Kudüs'e hac ziya
reti yaptıklarını duydum. Şarlken Ku
düs'ü dilenci gibi ziyaret etmekle oranın 
kralı olunabileceğini mi sanıyor? Bundan 
böyle kutsal kentin Hıristiyanlarca ziya
retini yasaklayacağım." 
Cornelius Dupplicius Schepper adında
ki elçi Şarlken'in aldığı unvanın bir for
malite olduğunu ve hiçbir anlamı olma
dığını  açıklamaya çalıştı. 

1 8  Sadrazam ibrahim Paşa'nın burada hitap ettiği elçi, Avusturyalı Jerome de Zara'dır. 
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İbrahim Paşa konuşmasını sürdürdü: 
"Üstelik Şarlken, Ferdinand ile yüce 
hü nkarımızı aynı satır üzerine koymuş. 
Kardeşini sevmekte haklı olabilir. Ancak 
bunun için yüce padişahın soyluluğunu 
kardeş iyle karşılaştırarak alçal tınaya 
hakkı yoktur. Padişahımızın ,  Ferd i 
nand'ın topraklarından daha geniş ve da
ha zengin bir sürü sancağı vardır." 

Büyücülük Suçlaması 
Sadrazam İbrah im Paşa, Jerome de Za
ra'ya dönerek şunları söyledi: 
"Diyarbakır sancakbeyi olan atan ve 
kardeşin Nikola 'nın, senin kralın Ferdi
nand'dan daha geniş  toprakları ve daha 
fazla halkı vardır. Savaş zamanında elli 
bin atlı orduya katılmak zorundadır. Si
pahileri ve tımarlı askerleri Ferdinand'ın 
ordusundan daha kalabalıktır. Sultanımın 
daha onun gibi pek çok sancakbeyi var
dır. İmparator Şarlken öyle bir mektubu 
yazmış olmaktan dolayı utanmalıdır. 
Macaristan Seferi sırasında François'nın 
bize yôlladığı mektup ne kadar değişik 
ve soyluydu. Orada kendinden Fransa 
Kralı François d iye söz ediyordu.  Yüce 
padişah da, Kral François'yı onurlandır
mak için yanıtında unvaniarını sıralama-. 
dı ve ona basit bir kardeş gibi yazdı. Eğer 
Şarlken bizimle barış yaparsa, o zaman 
gerçekten imparator olacaktır. Çünkü 
onun durumunu Fransa ve İ ngiltere 
krallarına, papaya ve protestanlara biz ka
bul ettireceğiz. Şarlken ile papa arasın
da var olan dostluğun, özellikle Ro
ma'nın yağmalanması ve papanın zinda
na atıldığı sırada hedef olduğu kötü 
muameleden sonra, şimdiki dostluğun 
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gerçek olduğuna inanıyor musunuz? 
Papanın tören tacından çalınmış bir 
mücevheri altmış bin duka altına satın 
aldım. Bu yakut (parmağındaki bir yü
züğü göstererek) tutsak olduğu sıralar
da Fransa kralının elindeydi.  O zaman
dan beri benim oldu. Peki şu halde Kral 
François'nın, Şarlken'i  sevmesini iste
yebilir misiniz?" 
Görüşmelerin sonunda İbrahim Paşa, Ka
nuni  Sultan Süleyman 'ı alarak Grit
ti'nin evine götürdü. Böylece Avusqır
ya ve İspanya elçileriyle daha samimi ko
nuşma olanağı yarattı. Öteki vezirler 
ve sarayın ileri gelenleri padişaha yapı
lan bu davranışı hoş karşılamadılar. Ken
di ifadelerine göre, büyücülükle padişa
hın aklını ve özgürlüğünü hapseden bu 
gözde kişiyi ş ikayet ettiler. 

Sadrazam ile Defterdar 
Çekişınesi 
Kanuni Sultan Süleyman, elçileri uğur
ladıktan hemen sonra Sadrazam İbrahim 
Paşa 'yı İran Seferi için serasker ilan et
ti. İbrahim Paşa'yı Konya'ya göndererek 
birlikleri toplamasını ve sefer hazırlıkla
rını yapmasını buyurdu. 
İmparatorluğun mali işlerinde büyük de
ha sahibi olan İskender Çelebi, seraske
rin vekili olarak İbrahim Paşa'ya eşlik 
ediyordu. Zenginliği askerler üzerin
deki saygınlığını artırıyordu.  Üstelik as
keri harekat planları hazırlama konusun
da da görü lmemiş bir beceriye sahipti. 
Anadolu'daki tımarından çıkardığı bin iki 
yüz atlı arkasından geliyordu.  Çok deği
şik giyinmiş, başlarında altın işlemeli kü-
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lahlar taşıyan altı yüz kölesi efendileri
ne hizmet ediyordu. İbrahim Paşa ise İs
kender Çeleb i 'nin görkemine ancak 
erişiyordu. B unun için hem askerlerin, 
hem de padişahın gözünde vekilinin gör
kemi altında kalmak istemiyordu .  
Ordu hazinesini  defterdar unvanıyla 
yöneten İskender Çelebi, namuslu bir 
adam olmasına rağmen sahip olduğu ser
vet her türlü kuşkuyu üzerine çekmeye 
yetiyordu. Bir gece, hazinelerin taşındı
ğı arabaların çevresinde güvenilir asker
lerinin "Hırsız Var!" diye bağırdıkları du
yulunca, İbrahim Paşa ordunun yürüyü
şü durduruldu .  
İbrahim Paşa hemen olay yerine koştu. 
Hazineyi korumakla görevli otuz muha
fızı tutuklattı. İskender Çelebi'nin düş
manları tarafından sorguya çekilen mu
hafızlar, işkence sonunda defterdarın ki
şisel hazinesi için ordu Hazinesi'nden al
tın çaldıklarını söylediler. 
İbrahim Paşa padişahın, Defterdar'ı biz
zat o mevkid aramış olmasından dolayı 
daha i leri gitmeye cesaret edemedi. 
Ancak hazine muhafızları tarafından 
ileri sürülen iftiranın inandırıcı olması İb
rahim Paşa'nın rakibini yavaş yavaş göz
den düşürüyordu.  Sadrazarnın gizli düş
manlığına yenik düşeceğini anlayan İ s
kender Çelebi, İbrahim Paşa 'nın ü n  
kazanmaya olan ihtirasını kamçılaya
rak, bizzat Tebriz'e gitmesini ve Tah
masp ile barış yapmasını öğütledi.  
Amacı Tebriz'e gidecek İ brahim Pa
şa'nın Tahmasp'ın tuzağına düşmesini 
sağlamaktı. İ brahim Paşa bu öğüde de
ğer verdi. Yüz elli bin kişilik bir orduy
la Tebriz'e yürüdü. Savaş yapılmadan 

kente girdi ve padişaha fetihlerini anla
tan bir zafername yolladı. 
Kanuni Sultan Süleyman da, yanındaki 
yedek kuvvetlerle Tebriz'e ilerledi .  27 
Eylül 1 534 'te bağışlayıcı galip olarak 
kente girdi. B irleşen iki ordu, Tah
masp'ın hareketsizliğinden ve müttefik
lerinin ihanetinden cesaret alarak Hama
dan'a doğru ilerlemeye başladı. Kötü yol
lardan ilerlerken açlıktan ölen atiarını ve 
develerini arkada bırakıyorlardı .  B u  ba
şarısızlıkları İskender Çelebi'ye bağla
yan İ brahim Paşa, onu defterdarlık gö
revinden aldırdı. 

Kanuni 'nin Kalbini Çalan · 

Rus Köle 
Sonunda Bağdat, kapılarını Türk sulta
nma açtı. Bu seferin hedefi, Babil ' i  fet
heden Makedonyalı Büyük İskender ile 
kendini karşılaştırmak isteyen Kanuni 
Sultan Süleyman'a bir zafer ve şan ka
zandırmaktı. 
Düşüncesine göre, Batı'da Belgrad ne 
ise, Doğu'da B ağdat da öyle olmalıydı .  
Halifelerin unutulmaz kutsallığı kentin 
kudretini, görkemini ve yerini Osman
lıların gözünde bir kat daha artırıyordu. 
Efsaneler ise kenti büsbütün sihirli ya
pıyordu. Peygamberin ruhani tahtına 
oturan halifelerin kutsal kenti idi. Abba
silerin ikinci halifesi El Mansur, Fırat'tan 
pek uzak olmayan bir yerde, Dicle kıyı
larında eski Babil' in harabeleri üzerin
de Bağdat'ı kurmuştu. Kavurucu güne
şin altında iki ırmağın sularıyla verimle
neo toprakları ona "Cennet Bahçesi" an
lamında Bağdat adını kazandırmıştı. 
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Pirinç, hurma, l imon, incir, kavun, nar, 
şekerkamışı, üzüm, elma, kayısı, şefta
li dolu bahçeleri kentin  çevresini altın 
rengine dönüştürüyordu. Hindistan'dan, 
Arabistan'dan, İ ran'dan, Suriye'den ve 
Mısır'dan gelen kervanlar, orada doğal 
zenginlikleri değerli taşlar, filler, atlar, 
ipek, pamuk ve yün kumaşlarla değişti
rirlerdi .  Fırat, Bağdat'ı kocaklarken se
rinliğini ve sağlığını  kente bırakıyordu.  
Her ad ımda erenlerin türbelerine rast
lamak olasıdır. Ruhani tacın pırlantala
rı gibi parıldayan kubbeler uzaktan ba
kıldığında kervanla gelenlerin gözleri
ni kamaştırır. Harun el Reşid' in karısı 
Zübeyde'ye ait olan anıtsal türbe, aşk ile 
yasın birleşmesini  gösteren olağanüstü 
yapıtlardan birid ir. Arap medreseleri 
kente bütü n  Doğu'nun bilgelerini, bil-

Hurrcm Sultan 
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ginlerini, şairlerin i  çeker, Kum kenti 
üzerinde halii gözüken insan kemikle
rinden piramit, Timur'un fethini anım
satır. 
Gezen herkese dünyanın efendilerinin 
sarayı olduğunu belli eden bu kentte Ka
nuni Sultan Süleyman dört ay kaldı. Ba
bil harabelerini ziyaret ettiğinde Doğu
luların hurafelerine uyarak, bu taş ve harç 
yığınları altında yatan cinlerin yardımı
nı  istedi.  İ ran efsanelerine göre, orada
ki cinler kendilerine yalvaranlara büyijk 
bir şans ve fatihlerin ihtirasını verirler. Yi
ne aynı yer basit devecilere bile, sevdik
leri kadınları göğe yükselten sihirli ke
limeler ilham eder: 
" Kadınlar bir an için Çobanyıldızı'nda 
oturdular. Çaldıkları lirin telleri ay ışığı
nın parıltılarıydı.  Lirin nağmeleriyle, 
yıldızların raksına eşlik ediyorlardı." 
Haremindeki kadınlardan biri tarafından 
tutsak derecesinde elde edilmiş olan Ka
nuni Sultan Süleyman'ın kalbi aşkla il
gili bu efsanelere ve çağnlara çok duyar
lıydı.  
Bir süre sonra yaşamında çok önemli bir 
yer tutacak olan ve İstanbul'da isteme
yerek bıraktığı bu kadın, bir Rus köle
si olan Roxelane'dı.  

Aşk, Padi�ahın Politikasını 
Etkiliyor 
Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat'tan bü
tün ülkelerin hükümdarlarına zaferna
meler yolladı. O günlerde İbrahim Paşa 
sultana fark ettirmeden bir cinayet işlet
ri. Asılsız zimmet ve ihanet savlarıyla suç-
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ladığı İskender Çelebi, alçakçasına Bağ
dat Çarşısı'nda asıldı. 
En az onun kadar namuslu olan karde
şi de aynı gün kafası kesilerek idam edil
di. İskender Çelebi'nin, bir bölümü as
keri amaçlarla, öteki bölümü bilim ve 
devlet işleri için yetiştiritmiş sekiz bin 
kölesine el kon uldu. Bunlar, sultanın sa
ray köleleri arasına alındı. 
Defterdar'ın okulunda yetişmiş yedi 
köle, daha sonra imparatorluğun sadra
zarnı olacaklardır. İbrahim Paşa'nın se
vinmesine neden olan bu adaletsiz ve öç 
alıcı cinayet, padişaha ileride kendisine 
rakip olmaya kalkışan bir sadrazamdan 
nasıl kurtulacağını öğretmiştir. 
Fransız E lçis i  Laforet, Fransa kra l ı  
adına Bağdat'a kadar gelerek Kanuni 
Sultan Süleyman'ı  fetihlerinden dola-

, yı kutladı. Fransa, İspanya, Almanya ve 
Rusya'nın dünya devleti olma yolunda
ki çabaları karşısında güvenl iği için 
tek dostu olan Osmanlı  İmparatorluğu 
ile ittifakın anlamını kavramaya başla
mıştı. 
İki ayrı dine sahip olan iki millet, ortak 
politikalarıyla dünya sahnesinde kişi
lik kazanmaya başlamışlardı. Osmanlı 
İmparatorluğu ile Fransa kendi varlık
ları için ancak N apoiyon'un yanlış po
litikası sonucu kaygı duymaya başlamış
lard ı .  
Şu sıra (kitabın yazıldığı yı llar) devam 
eden Kırım Savaşı ( 1 856), Austerlitz 
kahramanı Napolyon Sonapart' ın bu 
siyasal hatasının sonuçlarını telafi etmek
tedir. 

Kapitü lasyonlar adı altında gerçekleş
tirilen ilk anlaşma sayesinde Fransa, 
yurttaşları gemileri ve ticareti için ken
di topraklarında sahip olduğu özgürlü
ğü, güvenl iği, adaleti, ayrıcal ıkları ve 
mülkiyet hakkını Osmanlı İ mparator
luğu'nda da aynen güvence altına alı
yordu.  Her iki mil let, o zamanların do
ğal bir hakkı olan savaş tutsaklarının kö
le yapılması hakkını birbirine yasaklı
yorlardı. 
Bu anlaşma İbrahim Paşa tarafındaf\ gö
rüşülüp imzalanan son anlaşma olmuş
tur. On dört yıl süren güç ve hatta or
tak hükümdarlık, a rtık İbrahim Pa
şa'nın talihini  ters döndürmeye başla
mıştı. Çekememezlikten doğan dediko
dular ve padişahın kaygıları giderek ar
tıyordu .  
İ skender Çelebi 'nin öldürülmesinden 
ve Şarlken' in  elçilerine karşı gösterdi
ği küstahça böbürlenmeden, dedikodu
ların ve kaygıların pek de boş olmadı
ğı anlaşılıyordu. İbrahim Paşa'nın sahip 
olduğu ikbal ve mutluluğun aşırıl ı
ğından zayıflayan dik başı,  ihtirasın ve 
nankörlüğün etkisiyle dönmeye başla
mıştı .  
Daha sessiz ama daha sevimli ve derin 
bir sevgi Sultan Süleyman'ın ruhunda İb
rahim Paşa'nın sahip olduğu sevgi ve say
gıyı dengelerneye başlamıştı. O zamana 
kadar hareminde kalan aşkı, artık parli
şahın politikasını da etkilerneye başla
yacaktı. 
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BAKi 
MERSİYE-İ SULTAN SÜLEYMAN HAN'DAN 

Gün toğdı şah-ı alem uyanmaz mı habdan 
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdGn-tınabdan 

Yollarda kaldı gözlerümüz gelmedi haber 
Hak-i cenab-ı südde-i devlet-me'abdan 

Reng-i izarı gitdi yatur kendü huşk-leb 
Şol gül gibi ki ayru düşübdür gülabclan 

Gahf hicab-ı e bre girür husreva felek 
Yad eyled ükçe lütfunı terler hicabdan 

Tıfl-ı ş iriş ki yerlere girsün du 'am odur 
Her kim gamından ağlamaya şeyh u şahdan 

Yansun yakıtsun ateş-i hecrünle afitab 
Derdinle kara çullara girsün sehabdan 

Yad eylesün hü nerlerüni kanlar ağlasun 
Tfgun boyunca kara batsun kırabclan 

Derd ü gamunla çak-i girfban edüb kalem 
Piralıenini parelesün gussadan alem 

Güneş doğdu, cihanın padişahı uyanmayacak mı? Gökyüzü genişliğindeki çadırından 
görünüp çıkmayacakmı? 

Gözlerimiz pallarda kaldı, devletin sığınağı olan padişahın eşiğinin önündeki avlu
nuntoprağından hala bir haber gelmedi. 

Kendi gül suyundan ayrı düşmüş, solmuş şu gül gibi yanağının rengi gitmiş, d udakları 
kurumuş bir halde yatmaktadır. 

Gökyüzünün s ultanı güneş bazen bulut perdesinin arkasına girip saklanır. Senin 
cömertliğini ve insanlara bağışını aklına getirdikçe utanıp terler. 

Genç veya yaşlı kim olursa olsun, senin ölümüne üzülüp ağlamazsa, dilerim, inşal
lah onun da gözyaşı çocuğu toprağa girsin. 

Güneş senin ayrılığının ateşiyle yansın yakılsın. Derdinle kara çullara bürünsün. 

Kılıcın, senin savaştaki hünerlerini anarak kanlı gözyaşları döksün ve kınına girerek 
boyu boyunca karaiara batsın. 

Kalem senin d erd in ve gamınla yakasını yırtsın, bayrak da kederinden gömleğini 
parçatas ın. 

Büyük Türk Klasikleri, Örükcn Ncşriyar, 4. Cilr, lsr. 1 986 
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18. BOLUM 
ı 

Genç, Güzel, Bilgili ve 
Becerikli Bir Köle 
Kanuni  Sultan Süleyman'ın annesi va
lide sultan, oğlu nun haremine Roxela
ne adında olağanüstü bir güzelliğe sahip 
Rus asıllı bir köle sokmuştu. Bazı Fran
sız tarihçiler bu köle kadının başka soy
dan olduğunu yazmışlardır. Savlarına gö
re Roxelane Fransa'nın güney kıyıların
da dünyaya gelmiş, Tunus! u korsanlar ta
rafından kaçırılarak İstanbul'da valide 
sultanın haremağalarına satılmıştır. 
Bir süre sonra Sultan Süleyman'ın kal
bini fethederek hem sarayı, hem de im
paratorluğu yönetecek olan bu Sultan 
Hanım'ın ileri sürülen romantik aslını ka
nıtlayacak bir belge, hatta bir yakıştırma 
bile yoktur. Roxelane 'ın tarihini yazan 
çağdaş Osmanlı, Yunan ve İtalyan tarih
çiler, köle kadının Rus olduğunu belirt
miş ve hakkında şunları yazmışlardır: 
"O çağda sık sık olduğu gibi, bu köle Ka
zaklar tarafından Lehistan 'dan kaçırılıp 

Ruslara satılmıştır. Rus köle tacirleri 
de, Roxelane'ı Karadenizli Rum köle ta
cirlerine satmışlardır. Pontus İmparator
luğu'ndan da lstanbul'a Rus kölesi ola
rak gelmiştir. Bu yüzden de daima Rus 
Sultan Hanım d iye anılmıştır. " 
Yüz hatları Kafkasyalılara benzemektedir. 
Doğuştan köleliğe alışkın ırklarda görü
len hem yumuşak, hem baştan çıkarıcı, 
hem de vahşi mizacı Avrupa'nın kızla
rından çok Kafkasya'nın kıziarına ben
zediğini ortaya koymaktadır. Hangi kan
dan olduğunu kendisinin de bilmediği 
sanılmaktadır. Aile ve yurt olarak bildi
ği haremağaları ile Harem Dairesi'dir. Ya
pılan portrelerine ve saray belgelerinde 
yazılan tariflerine göre kara gözlü, uzun 
kirpikli ve mat tenli çok güzel bir kızdır. 
Bu özellikler Tatar ya da Asya lı kanı ta
şıdığını gösterir. Gerçekteyse Kafkas
ya'nın kıziarına özgü yuvarlak çehresi, 
kalkık burnu, kalın rludakları vardı ve te
ni de canlı bir renge sahipti. Hurrem Sul
tan,1 soyu ne olursa olsun, valide sultanın 

1 ( 1 504-1 558). Avrupa tarihlerinde Roxelane diye geçer. Bazı tarihçilere göre gerçek adı Rossa ya da Roza' dır ve Rus 
asıllıdır. Hammer onun Galiçya'daki Rogatinolu yoksul bir papazın kızı olduğunu yazar. Yavuz Sultan Selım zamanın
da Kırım Türklerinin Galiçya'ya yaptıkları akınlar sırasında tutuklanarak saraya getirilmış olabilir 
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bir gün oğlunun bakışiarına ve kalbine 
yaraşır bir kız sunmak için zevkle verme
ye çalıştığı eğitim sayesinde on beş ya
şında Harem'in en harika ve gizemli göz
desi olmuştur. B ilgili oluşu, çekiciliği ka
dar göze çarpıyordu. 
Sultan hanımların ve padişahın hizme
tine sunulmak için odalıklara öğretilen 
müzik ve raksta çok becerikliydi. Yaban
cı di l  bilmesi, tarih ve şi ir bilgisi genç
lik fışkıran görünümüne bir başka ağır
lık veriyordu. 

Devlet Yönetiminde 
Haremin Gölgesi 
Kanuni Sultan Süleyman'ın o zamana ka
dar yalnızca bir Kafkasyalı hasekiden 
başka eşi2 olmamıştı. 
O zamanlar geçerli olan yasa, padişahla
rı ortak kabul etmeyen egemenliğinin 
herhangi bir politika ya da kan akraba
lığı yüzünden etkilenmesini önlemiştir. 
Yani padişahların soylu ailelere mensup 
yurttaşlarının kızlarından ya da yabancı 
hanedan prenseslerinden eş alması ke
sinl ikle yasaklanmıştı. 
Sultan Süleyman'ın ilk aşklarından olan 
bu haseki, kendisine tahta geçmeden ve 
geçtikten sonra dört çocuk vermişti. O 
güne kadar padişahın gözü bir başka ka
dın görmemişti. Kanun i  Sultan Süley
man'ın kalbi, sağlanan fırsatları değerlen
d irmeye çalışanlara değil de, kendis ine 
gerçekten bağlı olanlara karşı yerine 
göre aşk, yerine göre dostlukla dolardı. 
Kafkasyalı güzeli  çılgıncasına sevmış, 
başka bir aşk aramaz olmuştu. 

2 Gülbahar Sultan. 
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Fakat üç  oğlunun zamansız ölümü valide 
sultanı İmparatorluğun geleceği için  
kaygıya düşürmüştü . Valide sultan son 
derece hassas bir konu üzerine eğilme
ye karar verdi.  Kafkasyalı gözde için her
hangi bir kin duymadan, oğluna yeni b ir 
aşk vermek istiyordu. 
Bir bayram günü dolayısıyla Kanu ni  
Sultan Süleyman'a sunulan Hurrem çe
kiciliği, zekası ve yetenekleriyle padişa
hın gözündeki perdeyi kaldırdı ve yaşa
mının sonuna kadar ona bağlı kalması
na neden oldu. 

Hurrem'in Yükselişi 
Hurrem basit cariyelikten gözdeliğe 
yükseltildi. Önce gizliden, sonra açıktan 
açığa Kafkasyalı gözde i le Kanuni Sul
tan Süleyman' ı çekişmeye başladı. Pa
d işahta uyandırdığı ihtiras, duyulardan 
ruha geçti. 
İki şehzadesinin annesi, gözlerinin zev
ki, politikasının sırdaşı, sarayın kraliçe
si, sefer sırasında yüreğinin özlemi, fe
tihlerinden dönüşte zafer ödülü olan 
Hurrem yalnızca harerne değil, bütün 
imparatorluğa egemen oluyordu. 
Valide sultana sunulduğu zaman alçak
gönüllü ve geçimli bir mizaca sahipti. 
Sultan Süleyman'ın daima annesine da
ha fazla ilgi göstermesini isterdi. İyi 
yürekli l iği ve uysallığı sayesinde ilk 
eşin kıskançlığını dengelerneyi iyi bili
yordu. 
O ana kadar Harem'de uyum içinde ya
şayan üç kadın, padişahın mutlu olma
sını sağlarken, Kanuni Sultan Süley-
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man 'ın kararları üzerinde etkili olabilmek 
için fırsatları değerlendirmede ve ege
menliklerinde birbirine danışmayı da ih
mal etmiyorlardı. 
Doğu haremlerinin politikaya kapalı ol
duğu düşünülür. Oysa bu çok yanlıştır. 
Haremlerde bir sürü kadının hükümda
rm zevkine göre yüceltildiği ya da hoş
nutsuzluğuyla bir kenara atıldığı, sarayın 
parmaklıkları arasına kapanldıkları dai
relerinde dünyanın gürültülerine ve çı
kar savaşına tamamen uzak kaldıkları sa
nılır. 
Genellikle padişahın n ikahsız karıları 
olan odalıklar, aslında padişahların oda 
hizmetkarları, ayrıcalıklı köleleri ve ha
rem eğlencelerinin süsüdürler. Oğulla
rı, yeğenleri, kardeşleri olan padişahla sü
rekli olarak yakın bir yaşam sürerlerdi. 
Özel kahyalan tarafından yönetilen sa
raylarda, maaşlara sahip olan anneler, tey
zeler, halalar ve kız kardeşler yaşardı. 
Hükümdarın eşleri ve gözdeleri ise Di
van'ı ,  sarayı ve imparatorluğu sarsan 
bütün olaylara genellikle katılmışlar
dır. Dünya ile cariye ve gözdeler arasın
da bağlantı kuran haremağaları devlet iş
lerine inceden ineeye harerne aktanrlar
dı. Padişahların mülklerini ve çıkarları
nı koruyan kahyalar çoğunlu kla sarayın 
ya da ordunun sivrilmiş subaylarından se
çilirlerdi .  
K<1hya kadın ların buyruklarını almak 
ya da hesap vermek için kafes arkasın
dan, yahut peçe giymiş olan kadınların 
yüzüne konuşurlard ı. Saray içinde kadın
Iann çıkarına yarayacak ya da bozacak her 
şeyi haber verirlerdi. Devlet adamları 
hakkında iyi ya da kötü intiba sahibi ol-

malarını sağlarlardı. Gözdelerin koruduk
ları kişiye hizmet ederlerdi. 
Düşmanlarını yok etmek amacıyla etki
ledikleri adamları, sarf edilen sözleri, 
emrikaları görüşürlerdi. Saray dışındaki
ler daima haremde, ya annenin, ya kız 
kardeşlerin, ya eşierin ya da gözdelerin 
kalplerinde bir kök bulundururlardı. 
Politik çekişmeler dışarıda ne kadar sa
kin görünürse, haremde o kadar canlı 
olurdu. 
Dinler, gelenekler, yasalar ne olursa ol
sun kadın hiçbir zaman erkek zİhni 
üzerindeki haklarını kaybetmez ve sü
rekli onları etkiler. Batı salonlarında 
tartışma konusu olan düşünce Asya ha
remlerinde entrika olur, fakat farklı or
tamlar aynı etkileri doğururlar. 

Zor Bir Karar 
Her geçen gün ihtirası daha fazla küstah
lıkla ortaya çıkan Sadrazam İbrahim 
Paşa'nın, padişahın gönlünde tuttuğu yer 
haremin üç kadınında kuşku yaratıyor
du. Sadrazarnın Avusturya ile yapılan gö
rüşmelerde kullandığı üslubu anlatmış
tık. Padişah üzerinde kurduğunu sandı
ğı kesin egemenliğin etkilerine bizzat ta
nık olmak için, sözlerinin yayılmasına göz 
yummuştu. 
Kendisini bu kadar yükseğe çıkaran 
dostluğu beğenmiyor, velinimetiyle ay
nı derecede olmak istiyordu.  Bir zaman
lar Macaristan tahtı için heveslenmişti. 
Hatta bu tahtı çok aşağı bulmuş olduğu 
bile ileri sürülüyord u.  İ brahim Paşa, 
kendisini Sultan Süleyman'ın bir sadra
zarnı olarak değil de, tahtın bir ortağı ola-
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rak görmeye alışmış ve Osmanlıların tah
tına göz dikmişti. Çevresindekilere ge
lecekteki büyüklüğünü haber vermek is
tercesine, İran Seferi s ırasında, yalnızca 
hanedan ailesinden gelen prensiere ve 
hükümdarlara tanınan bir ayrıcalık olan 
sultan kelimesini ,  kendi adından sonra 
kullanmaya başlamıştı. 
Sultan Süleyman bu gururlanınada Ma
nisalı çalgıemın i lk olumsuz işaretlerini 
görmüş oldu. 
lık kez sadrazarnma karşı güvensizlik ve 
kuşku duymaya başlamıştı. Defterdar İs
kender Çelebi'nin Bağdat'ta idamın
dan birkaç gün sonra gördüğü düş vicda
nını rahatsız etmişti. Defterdan başında 
suçsuzluk halkasıyla gökte görür gibi ol
muştu. 
İskender Çelebi acı bir di l le en sadık 
adamının, imparatorlukta padişah da da
hil olmak üzere kendis inden başka 
büyük görmek istemeyen bir sadraza
rnın tatmin olmaz ihtirasına alet olarak 
harcandığını söylüyor ve daha sonra def
terdan n hayaleti sultanı  boğmak için 
üzerine doğru gel iyordu. Dehşet ve 
korku Kanuni Sultan Süleyman'ı uyan
dırmıştı. 
Bu düş, gündüz zihnini meşgul eden dü
şüncelerin gece hayal olarak ortaya çıkı
şından başka bir şey değildi. Dostluğu 
zaaf derecesine getirmişti. Artık kaygı ve 
pişmanlık haline gelen bu dostluk, ken
d isinden öç alıyordu. Fakat ruhundaki 
acıyı anlayan yaln ızca annesi valid e sul
tan ile gözdesi Hurrem Sultan idi. Bu iki 
kadın sürekli gurur! u olan, ama artık suç
lu ve yakında nankör olacak bir samimi 
arkadaşa verilen bağışları, rütbeleri sayı-
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yordu. Annesi ve eşi, sadrazarnın Osman
lıların gözünde bütün dönemin şanını ve 
takdirini toplayarak, cinayetlerinin so
rumluluğunu padişaha bıraktığını ileri sü
rüyorlardı. 
Böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın 
ruhundaki çekişmeleri sürekli canlı tu
tuyorlardı. Haremde İbrahim Paşa hak
kında dolaşan ihanet ve suikast dediko
duların ı  dile getiriyorlardı. Kanuni Sul
tan Süleyman arkadaşını o kadar yücelt
miştİ ki, artık ondan çekinıneye başlı
yordu.  
Kişiliğinde daima padişahın gölgesini 
görmeye alışmış olan yeniçerilerin, mev
kilerini ona borçlu olan yüksek saray me
m urlarının başı olarak İbrahim Paşa, bir 
kelimeyle padişahı gözden düşürebilir
di .  Bir çocuk Şehzadeyi vesayeti altında 
tahta geçirerek istediği gibi hükümdar
lık yapabilirdi. Ya da bütün Osmanlı Ha
nedanı'nı yok ederek, padişahın enişte
si ve Osman Bey'in soyundan bir erkek 
çocuk babası olmasından yararlanarak ya
şam boyu imparatorluğu naip olarak yö
netebilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
rızası olmadan sultan unvanını kullanma 
küstahlığını göstermesi böyle bir suikas
ta hazırlandığını işaret ediyordu. 
Suikast kaygıları padişahın düşleri ve sa
ray içinde dolaşan dedikodulada birle
ş ince ve belki de birkaç olayla ciddiyet 
kazanınca, Sultan Süleyman artık dost
luğu ve tahtın güvenliği arasında bir ter
cih yapmak zorunda kaldı. Fakat kaygı
ları açığa vurmak, suikastçıyı harekete 
geçirmeye neden olabilirdi. Kesin bir 
darbe vurmak için, rakibinin harekete 
geçmesine fırsat vermemek gerekirdi .  
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Yaşamı, tahtı ve ailesi için kaygı lanma
ya başlayan Kanuni Sultan Süleyman, an
nesi ve iki gözdesi hariç, kararını herkes
ten sakladı. Kinini ve kaygılarını asla yü
zünde belli e tmedi. Rakibini öldürme
yi tasarlarken, dostunu hoş rutınayı da ih
mal etmiyordu .  
Manisa'daki gençlik yıllarından kalan ar
kadaş sevgisinin bir ayrıcalığı olarak İb
rahim Paşa'yı aileden biri olarak görme
si,  harem kapısından içeri girmesini  
mümkün kılmıştı. Sadrazam her gün Di
van toplantısından çıktıktan sonra Ha
rem Dairesi'ne geçerek Kanuni Sultan 
Süleyman ile yemek yemeği adet hali
ne getirmişti. Sultanın odasında hazırla
nan bir yatakta yatardı. 
S Mart 1536 gününün akşamı, padişah ile 
hiçbir kaygı duymadan yemek yiyen İb
rahim Paşa efendisinin yanında uyudu. 
Kanuni Sultan Süleyman uykuya dalmış 
gibi yaptı ve bekledi. İbrahim Paşa de
rin bir uykuya dalınca hükümdar ile göz
deleri arasında daha önceden kararlaştı
rılmış olan işaret verildi .  
Haremdeki gizli  idamları yerine getir
mekle görevli dört dilsiz cellat yatak oda
sının yanında, saklandıkları yerden çıka
rak İbrahim Paşa'nın üzerine atıldılar ve 
ilmiği boynuna geçirdiler. Genç ve güç
lü devşirmenin dört dilsizle yaptığı mü
cadele de, bu saldırıya bir anlam vereme
mesi kadar korkunç olmuştur. 
Şiddetli kavganın bahçeden duyulduğu
nu, cesedin üzerinde yara bere izleri ol
ması ve bir yüzyıl sonra bile odanın du
varlarında İbrahim Paşa'nın kanlı el iz
lerinin durması bunu doğrulamaktadır. 
İleri sürülenlere göre İbrahim Paşa'yı öl-

dürten Kanuni Sultan Süleyman, yalnız
ca kendisine karşı bir politik suikastı de
ğil, harerne kadar girebilmenin genç 
sadrazama verdiği küstahlığın sonucu 
olarak tasarladığı bazı gizemli cinayetle
ri de önlemiştir. 

Sessiz Tören 
Sonuçta saray, İbrahim Paşa'nın cesedi
nin haremin kapısına atıldığını gördü. E
ğer Sadrazam İbrahim Paşa bir suikastı 
düşünüyorduysa, bu planı onunla bera
ber gömüldü. Yok eğer suçsuz idi yk ar
tık ratmin olan haset onu suçlu göster
mişti. Bu kadar yükseklere çıkan ve son
ra bir anda ölümün kucağına düşen ta
lihin karşısında hiç kimse acı duymadı. 
İbrahim Paşa hiçbir şey yapmamış olsa 
bile, yine de sonradan görmeterin düş
tükleri hatayı işlemiş, yani kendisine 
sağlanan iyi niyeti kötüye kullanmaya 
başlamıştı. Talihini kendisine verilen bir 
hak gibi görmeye başlamış, dostunu ise 
bu tal ihin yaratıcısı olarak kabul etmiş
ti. Efendisine çok iyi hizmetlerde bulun
muştu.  
Fakat sonradan padişahın adını kullana
rak yalnız kendisine hizmet etmeye 
başlamıştı. Sevgi ile dolu i lginin ve nan
körlüğün mucize adamı olurken, yazgı
nın aynaklığını gösterınede de mucize 
yaratmıştı. Bir günde mutluluğa erişmiş, 
bir anda da yok olup girmişti. 
idamının nedenini açıklamak istercesi
ne sadrazarnın cesedini bir süre seyreden 
Kanuni Sultan Süleyman, onun Gala
ta'da fakir bir dervişhanenin bahçesine 
sessizce gömülmesini buyurdu. Mezarı
nın yanında tek anıt olarak, on dört ya-
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şında Manisa'da genç çalgıcıya rastladı
ğı serviye benzer b ir servi d iktirdi. Sa
yısız köleleriyle serveti çıktığı yere, ya
ni sarayın hazinesine devredildi. 
Osmanlı tarihçileri ihtirasla yanıp tutu
şan sadrazarnın durmadan Plutark'tan 
okuduğu Romalı İmparator Sezar'ın öl
dürüldüğü gün idam edildiğini yazarlar. 
Fakat tarihçiler İ brahim Paşa'nın padi
şahının otoritesini sağlamlaştırarak, Ma
carları yenerek, Viyana önlerine kadar 
Avrupa'yı titreterek, Tebriz'e egemen 
olarak yaşamı boyunca yenilgi görmeden 
ve belki de fazla yükselrnekten başka su
çu olmadan öldüğünde birleşirler. İbra
him Paşa genç yaşına rağmen Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun en aydın, en başarı
lı, en mutlu sadrazamlarından biri olarak 
tarihe geçmiştir. 

Kadın Düşkünü Bir 
Sadrazam 
Ayas Paşa ertesi  gün, d ilsiz cellatlar ta
rafından İbrahim Paşa'nın üzerinden 
alınan sadrazamlık mührüne sahip oldu. 
Ayas Paşa da selefi gibi Epirli devşirme
lerdendi .  Gençliğinde, Arnavutluk 'ta 
hüküm süren din kargaşalığı sonucu 
Müslümanlığı seçmişti. 
Hıristiyanlık içinde yetişmiş olan öteki 
üç kardeş yurtları olan Vlone'de3 bir ma
nastırda rahiplik yapıyorlardı. Anne ve üç 
kardeşle ilgili anılar ve çeşitli inanışlar 
içinde yetişmesinden ileri gelen alışkan
lığıyla Hıristiyanlara uysal, hatta taraftar 
davranıyordu. 

Yeni  sadrazam, İbrahim Paşa'nın yete
neklerine de, dehasına da, kötü tarafla
rına da sahip değildi. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın gözünde tek değeri, onu ikin
ci plana atmayacak ve ihanet etmeyecek 
bir karaktere sahip olmasıydı. Alçakgö
nüllü, fakat güvenli bir şöhreti vardı. 
B ir de kusuru vard ı: Kadına düşkünlük. 
İstanbul'daki sarayında bir sürü köle ka
dın ve gözde yaşardı. Tarihierin yazdı
ğına göre, bir seferinde haremde kırk be
şik saliandı ve öldükten sonra, kız erkek 
yüz yirmi çocuk bıraktı. 
Kend il iğinden hükümet işlerine karış
mayan Ayas Paşa, padişahın yetenekle
rinin basit ve mükemmel bir aracısı ol
makla yetindi .  Yarattığı yapıtları ve ba
şarıları cömertliğinden dolayı sevdiği 
dostuna adayan bu padişahın dönemin
de, imparatorluk sadrazamların değişme
sini fark etmedi bile. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın zekası ve cesareti gözde sad
razarnın ölümünden sonra birdenbire 
kendisini gösterdi. 

Tarih Sahnesinde Bir Deniz 
Kurdu 
Talih o zamana kadar Osmanlıların en 
fazla ihtiyacını duydukları tek adamı, ya
ni bir denizeiyi Kanuni Sultan Süley
man'ın karşısına çıkardı.  
Bu adam Hayreddin adında bir Türk 
olup, Avrupa kıyalarında Barberousse 
(Barbaros) adıyla tanınmaktaydı. Uydur
ma öykülerle saptırılan bölümlerden 
ayıklanmış olan tarihi, bizzat Kanuni Sul-

3 VI one (Avlonya): Arnavutluk kıyı ovasının güney ucundaki kent. 
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tan Süleyman tarafından Türk deniz sa
vaşları tarihine yazdırılmıştır. 
Barbaros, İzmir ve Afrika kıyılarıyla ti
caret yapmak için Midilli 'ye yerleşen Ya
ku b adında Makedonyalı bir sİpahinin 
dördüncü oğludur. Ticaretk e:i-
de edilen serveti daha kıs�� :r�;ı, 
manda kazanmak isteyen 
oğulları, korsan gemileriy
le Ege adaların ı  vurma
ya başlamışlardı .  
Rodos, Ve nedik  ve 
Fransız  kadırgalar ına 
karşı elde ettikleri başa
rılar ve ganimet, ünlerinin 
Tunus 'a kadar yayılma�;;;
na neden olmuştu. Tunu�; Sij�-
tanı yeni hazırladığı deniz -akıncı ii
los unun başına bu kardeşleri geçirdi ve 

İspanyolların el indeki Afrika l imanları
na sefer yapmalarını istedi. Barbaros'un 
üç kardeşi İspanyollada yapılan deniz sa
vaşlarında öldü, fakat Cezayir'i İspan
ya'dan almayı başardılar. 
Cezayir'in  son hükümdarı, kenti Hıris
tiyanlardan ve llerberilerden korumak 
amacıyla Yavuz Sultan Selim'in egemen
liğini tanımıştı. Yavuz Sultan Selim de 
buna karşılık ona at, kılıç ve davul gön
dermiş, beylerbeyi unvanını vermişti. 
Barbaros donanmalar yaptırdı, sık sık Si
cilya'yı vurdu, İtalya, Fransa, İspanya kı
yılarına korku saldı, bu devletlerin gemi
lerini yaktı, batırdı. Andrea Doria ile sa
vaştı ve Avrupa'nın deniz kahramanını 
yendi. Endülüs 'te tutsak olan seksen bin 
Arap'ı kurtararak Cezayir'e getirdi .  
Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstan
bul'a çağırıldı. Kırk beş kadırgasıyla dö-

nerken, Adriyatik girişinde yolunu kesen 
Andrea Doria komutasındaki birleşik 
Hıristiyan donanmasını perişan etti. 
Padişah kendisine Osmanlı donanması-

nın yapımı ve silahiandıniması 
,,. �·;rdi .  Bu donanmanın 

ihem yaratıcısı, hem de 
:k::ıptanıderyası olarak 

bütün  Akdeniz ' i  
kendi yaşam alanı 
ilan etti. İ talya kı
yılarına yelken. aç
tı, karşılaştığı düş

man kadırgalarını 
yaktı. 

c�dabria'nın limanları
m ı;�armadağın etti. Sicil

ya ve İ'vialta 'yı fethetmeyi 
dt:nt:di ,  Napol i Körfezi 'nin kıyılarında
ki kasabaları ve şatoları işgal etti. Hıris
tiyan halkı tutsak ederek sürdü ve asıl adı 
Hayreddin'in yerine Barbaros lakabının 
korkusunu her yere saldı. 
Papa ve Napoli kralı kentlerini savuna
mıyordu. Gece baskınları ve ani istilalar
la Osmanlı kaptanıderyasının leventle
ri kıyıdan bir hayli içeriere kadar girebi
liyordu. 

Güzel Giulia Yarı Çıplak 
Kaçtı 
Yine böyle korkunç gecelerden birinde, 
Roma ile N apo l i  arasında sevimli bir 
kent olan Fondi, çevresi surlar ve kule
lerle çevrili olmasına rağmen Barbaros 
Hayreddin Paşa tarafından ele geçirildi 
ve yağmalandı. Fondi 'ye yapılan gece 

Barbaros Hayreddin 
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baskını ne bir yağma, ne de bir öç ama
cı güdüyordu.  
Prens Gonzaga'nın ik i  kızının güzelliği 
şairlerin şiirlerine konu olmuş ve hac zi
yareti yapanların heyecanıyla İtalya'dan 
lstanbul'a kadar her yere yayılmıştı .  Bu 
kız kardeşlerden biri, Jeanne d 'Aragon 
adıyla Roma'da yaşıyordu. Genç ve da
ha güzel olan Giulia, Romalı prenslerden 
olan kocası Vespasio Colonna'nın Fon
di'deki sarayında oturuyordu. 
Barbaros İ talya'nın bu en güzel kadı
n ını Kanuni Sultan Süleyman'a arma
ğan etmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. 
Casusları  aracıl ığıyla Giul ia 'n ın yazın 
Fondi 'de kaldığını öğrenen Barbaros, 
kalabal ık bir fi loyla Gaeta Körfezi 'ne 
gird i .  Yedi yüz leventi sessizce karaya 
çıkarttı. Zeytinl iklerin altından ses
sizce kayarak ilerlediler. Nöbetçileri ga
fi l aviayarak duvarlara tırmandı lar ve 
derin uykusunda olan kenti ellerinde
ki demir ve ateşle birdenbire uyand ır
dılar. 

Leventlerin önüne çıkan herkes ya 
ölüyor, ya kaçıyordu. B u  arada yarı çıp
lak yüzlerce kız ve kadın kılıç zoruyla kı
yıya götürülüyordu. Casustarıo yol gös
termesi sayesinde Vespasio Colonna'nın 
sarayına saldıran le ve n tlerin seslerini 
duyan Giulia, yatağından hemen hemen 
yarı çıplak bir halde bahçeye kaçtı ve giz
li bir kapıdan dışarı çıktı. 
Kocasının yokluğunda sarayı yönetmek 
ve savunmakla görevli muhafız, el inde 
kılıcı Giulia'nın peşinden gitti. Genç ka
dını bir ata bindirerek, arkalarında kent-

4 Halkulvaad Kalesi. 
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ten gelen haykırışiarı ve yangını bıraka
rak hızla uzaklaştılar. 
Leventler uzun zaman ikisini izlediler
se de bir sonuç alamadılar. Avları, saray 
muhafızının fedakarlığı sayesinde elle
rinden kaçmıştı. Söken şafakta Giulia ve 
kurtarıcısı tepeterin üzerinde görüldü. 
Fakat çıplaklığından uranan ve kurtarı
cısının bakışlarından rahatsız olan Giu
lia birkaç gün sonra muhafızı öldürttü. 
Barbaros'un leventleri aviarını ellerin
den kaçırınca kenti iyice yağmaladılar. 
Fondi 'nin böylesine işgal edilmesi ve 
yağmalanması Barbaros adının bütü n 
İtalya'da daha fazla korkuyla anılması
na neden oldu. Bütün ressamlar, isteme
yerek yurdunun yakı lıp yıkılmasına 
neden olan Giulia Colonna'nın portre
lerini yaptılar. 

Kötü Talihe inatla 
DireDilmez 
Kaptanıderyalığa getirilen Barbaros Hay
reddin Paşa, Tunus kentini ve La Go
ulete4 Kalesi 'ni  fethetti. 
Andrea Doria, Şarlken'in donanmasını 
kullanarak uzun bir kuşatmadan sonra 
kenti Osmanlıların elinden aldı. Tunus'a 
giren İspanyollar halka aşırı zulüm yap
tılar. Otuz bin kişi sırf Müslüman oldu
ğu için öldürüldü. 
On bin kişi hayvaniara layık görülmeyen 
muamelelerle köle yapıldı. Camiler yık
tırıldı, cinayet, tecavüz ve hırsızlık Şarl
ken'in geldiğin i  işaret ediyordu. Fakat 
Alman birlikleri İspanyolların kanlı ey-
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lemlerini tekrarlamadı. lmparator çok 
aşağılatıcı koşullar altında Mevlay Hasan 
adındaki Arap'a Tunus'un emidiğini 
verdi. 
Afrika'da bu olaylar sürerken, İran'a 
üçüncü bir sefer yapan Kanuni Sultan 
Süleyman, Tebriz ve Bağdat'a girdi. 
Halk Kanuni'ye bir galip gibi değil, ken
di hükümdarları gibi davranıyordu.  Sert 
bir d isiplin ve politik hoşgörü bu baş
kentlerde halkın yaşamına, gelenekleri
ne ve dinlerine kimsenin karışmasına 
izin vermiyordu. 
Sultan Süleyman bu seferinde kazandı
ğı ün kadar, hayır duası da almıştır. 
Pad işahın lstanbul 'a dönüşünde huzu
ra çıkan Barbaros Hayreddin Paşa, Ve
nedik'e karşı bir savaş açmak için Kanu
ni Sultan Süleyman'ı  ikna etmeye çalı
şıyordu. Venedik Cumhuriyeti'nin kadıe
gaları Andrea Doria komutasındaki bir
leşik ls panyol ve 1 talyan donanmasına 
katılmış ve Mora Seferleri'nde etkili rol 
oynamış n .  
Venedik Doçu Andrea Gritti 'nin üvey 
oğlu, İbrahim Paşa zamanında Divan'ın 
sırdaşı ve danışmanı Luigi Gritti bir Ar
navut tarafından hançerlenerek can ver
di. Luigi Gritti'nin etkisi de yurduna kar
şı düzenlenen seferi engellemeye yetme
mişti. Barbaros'un deniz savaşlarındaki 
becerisine güvenen Kanuni Sultan Sü
leyman, Adriyatik'i ona bırakarak, ken
disi, iki oğlu Mehmed ve Selim ile bir
likte Vlone'ye yürüdü. 
Barbaros 'un öncü kuvveti olan ve Ali 
Çelebi tarafından yönetilen on iki kadır
gası, Adriyatik Denizi'ne girerken Mes
sina'dan çıkan Andrea Doria'nın donan-

masına rastladı. Güneşin ışıkları henüz 
yüksek yelkeniere değiyordu. Kadırga
ların küpeşteleri aydınlandıkça arnİral 
kadırgasının kaptan köşkünde, sırtında 
kırmızı peleriniyle Andrea Doria görü
lüyordu. Andrea Doria çevresinde top
lanmış kaptanlarına, kılıcıyla Osmanlı 
gemilerin i  göstererek son emirlerini 
veriyordu. Güneş tam olarak gözükün
ce ateş başladı. İki saat sonunda batan 
ya da yanan Osmanlı kadırgaları, And
rea Doria 'nın donanınası önünde kay-
bolmuştu. 

• 

Cenevizli arnİral bu zaferi kanıyla öde
di. Yaralı olarak Messina Bağazı 'na dö
nerken Barbaros Hayreddin Paşa altmış 
kadırgası ve on bin levendiyle İ tal
ya'nın Apulya kıyı larını terk ederek 
Kanuni Sultan Süleyman'ın buyruğuy
la Korfu Adası'na yöneldi. Bu ada, Ve
nedik'in adaları arasında en iyi koruna
nıydı ve çok önemli bir coğrafi konuma 
sahipti. 
Cumhuriyetin bütün kara ve deniz kuv
vetleri adayı savunmak üzere hazır bek
liyordu.  Vlone'de padişah tarafından 
yönetilen Osmanlı ordusuna yaklaşan 
Barbaros, Ayas Paşa komutasındaki yir
mi beş bin Osmanlı askerini Korfu'ya ta
şıdı. Yıldırıcı savaşlardan sonra Kanuni 
Sultan Süleyman, Viyana gibi ününü ze
deleyecek olan bu kuşatmayı kaldırdı.  
Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan 
Selim'den farklı yaratılışta olan bu hü
kümdar, h içbir zaman kötü talihe karşı 
inatla direnmiyor; karşılığı çok ağır ola
cak bir zaferin değeri ile askerlerinin dö
külecek kanlarını tartıyordu. Sonuçta in
sancıl tarafı daima gururuna üstün geli-
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yordu .  lstanbu l 'a gönlü kırık olarak 
döndü. 
Komutanları Macaristan'da arka arkaya 
üç Avusturya ordusu yok ederek ve 

Barbaros da Mora ve Yunan adalarında
ki Venediklileri yerlerinden sürerek bu 
yenilginin öcü nü aldı. Homeros 'un ye
şil tepeleri üzerinde beyaz koyun sürü
leri olarak tarif ettiği Syra; Sa int Jean 'ın 
Hıristiyan peygamberler üzerine yazdı
ğı kitabı kaleme ald ığı Pathmos, jupiter 
Tapınağı'yla tanınmış Egine, mermer 
ocaklarıyla bütün antik dönemin sanat 
şaheserlerin in  yaratılmasını sağlamış 
olan Paros, zengin kaynakları i le Tinos 
Kanuni Sultan Süleyman'ın egemenli
ğine gird i. 

Açık Denizlerde Osmanlı 
Egemenliği 
Kardeşi tarafından tahtından edilmiş ve 
Osmanlılara bağlı olan bir prensi tekrar 
tahta oturtmak amacıyla, Kanuni Sultan 
Süleyman Boğdan Seferi 'ne çıktığı sıra
da, Barbaros da yüz elli kadırgalık donan
masıyla Ege 'yi muzaffer bir biçimde aş
tı ve ilk kez Girit Adası'na saldırdı. 
Venedikliler adayı, Rodos ve Malta gi
bi gayet müstahkem yapmışlardı. Girit 
Adası'ndan sonra Osmanlı amirali, Epir 
kıyılarındaki Preveze'ye yöneldi. 
Bu kıyılarda dolaşan Venedik, İspanyol, 
Papalık ve Ceneviz'in toplam iki yüz ka
dırgası, Andrea Doria'nın kamutasında 
birleşmişti. 
Deniz üzerinde en cesur manevraları ya
panın savaşı kazanacağını  düşünen Bar
baros, yirmi beş kadırgasını pupa yelken 
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Barbaros Hayreddin Paşa 'nın kullandığı bir 
sancak 

Birleşik Donanma'nın tam ortasına yol
ladı. Haçlı gemilerine yanaştı, onları 
ateşe verdi ve kanatlara açılarak düşma
nı parçalara ayırdı. 
Yenik düşen Andrea Doria'yı Levkas 
Adası 'nın arkasına sığınmak zorunda 
bıraktı. Yakalanan Hıristiyan gemileri ls
tanbul'a getirildiği zaman Kanuni Sultan 
Süleyman, Korfu yenilgisinin öcünün 
alındığı için çok sevindi .  Barbaros 'u, 
Osmanlı Deniz Kuvvetleri 'nin tartış
masız en büyük amirali yaptı. 
Padişah böylece Akdeniz'de Osmanlı 
sancağının egemenliğini sağlamlaştır
dı.  Mısır Beylerbeyi Süleyman Paşa'ya 
Kızıldeniz'de seksen parçalık bir donan
ma yaptırarak Arabistan'ın güney kıyı
larını ve hatta Hindistan'ı egemenliği al
tına almak istiyordu.  
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Süleyman Paşa, yaşına ve şişmanlığına 
aldırmadan Kızıldeniz'i aştı, Aden'i Os
manlı egemenliğine soktu. Hint kıyıla
rındaki Portekiz l imanlarını yakıp yıktı 
ve on aylık bir seferden sonra Süveyş'e 
ganimet ve kölelerle 'döndü. Padişah 
kendisini lstanbul'a çağırdı ve Arabistan 
kıyılarına yaptığı seferden dolayı vezir 
rütbesine yükselterek ödüllendirdi .  

Memesinden Birkaç Damla 
Süt Damlattı 
Deniz üzerinde zaferler kazanılırken Sad
razam Ayas Paşa veba salgınında öldü. Ka
nuni Sultan Süleyman onun yerine, üstün 
politika bilgisi ve kültürüyle tanınmış, dö
nemin olaylarını en güzel biçimde anla
tan Lütfi Paşa'yı sadrazam yaptı. 
Lütfi Paşa da padişahın kız kardeşlerin
den biriyle evliydi. Fakat aralarında çı
kan bir geçimsizlikten eşini cezalandır
maya kalkan Lütfi Paşa, bu olay yüzün
den sadrazamlıktan oldu. Barbaros'un sa
yesinde Venedik'le kısa bir barış anlaş
ması yapmıştı. 
Avusturya, Macaristan üzerindeki eski 
haklarını durmadan tekrarlıyordu. Os
manlılann nankör müttefiki Szapolya, Ar
şidük Ferdinand'la gizlice bir anlaşma 
imzalamıştı. 
Her iki hükümdarın ihanetini öğrenen 
padişah, "Bu krallar, Tanrı ve insanlar 
önünde utanmadan şükranlarını ve ye
minlerini bozduklarına göre taç taşıma
ya layık değildir" d iye bağırdı. 
lhanetinin ortaya çıkmasından bir süre 
sonra Szapolya Budin'de öldürüldü.  
Ölümünden on beş gün sonra, Szapol-

ya'nın karısı olması dolayısıyla tahta 
oturmuş olan kraliçe, annelik ve naiplik 
haklarından yararlanmak için ge beymiş 
gibi davranınakla suçlandı. 
Bu iftiraya çok üzülen kraliçe, o sıralar
da doğurduğu çocuğuyla Osmanlı elçi
sinin huzuruna çıktı ve utancından kı
zararak memesini çıkardı, birkaç dam
la sütü kocağındaki bebeğin ağzına 
damla ttı. 
Böylece gerçekten anne olduğunu kanıt
lıyordu. Bu son derece hazin durumdan 
çok etkilenen elçi, kraliçenin önünde diz 
çökerek, elini çocuğun başına koydu. 
Kanuni Sultan Süleyman adına konuşa
rak, Szapolya'nın bu masum yavrusun
dan başka hiçbir kimsenin Macar tahtı
na çıkarılmayacağına dair söz verdi. 

Hurrem Sultan'ın 
Saygınlığı Artıyor 
Avusturya Arşidükü Ferdinand o sıralar
da Budin üzerine yürümüş ve Başken
ti kuşatmıştı. Kanuni Sultan Süleyman 
dul kraliçe ile oğlunu savunmak için Fer
dinand'ın üzerine yürüdü.  Lütfi Pa
şa'yı görevden alıp yerine yaşamının so
nuna kadar tam bir savaş adamı olarak 
kalan Süleyman Paşa'yı seksen yaş ında 
olmasına rağmen sadrazam yaptı. Kanu
ni Sultan Süleyman, 1 Ş41  yılında iki yüz 
bin askeri Macaristan'a yöneltti. 
Yeni sadrazam Süleyman Paşa İstan
bul'da kalarak, padişahın Kafkasyalı ilk eşi 
ile oğlu Şehzade Mustafa'nın hırsiarına 
kapılarak yeni gözdesi Hurrem Sultan'a 
bir şey yapmamalarını sağlayacaktı. 
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Hurrem Sultan'ın henüz çocuk yaştaki 
kızıyla evlenen Damat Rüstem Paşa, 
Hurrem'in çabalarıyla ikinci vezir seçil
miş ve padişahla Macaristan'a girmişti. 
Hurrem Sultan'ın saygınlığı yıllar geçtik
çe artıyordu. Güzelliği hala yerindeydi. 
Düşüncelerindeki olgunluk ise padişa
ha karşı çekiciliğin i  artırıyor ve Kanu
ni 'ye güven veriyordu.  
Vezirler arasında kendisine kaygı vere
cek bir gözdenin bulunmaması, Sultan 
Süleyman'ın çevresine savaş ve devlet 
işlerinden aniayacak vezirleri görevlen
dirmesini sağlıyordu.  Padişahın ününü 
artırması için, doğruluklarına inandığı 
Rüstem ve Süleyman paşalar güvenine 
layık oluyorlardı.  

Bebek Kral Ağiayınca 
Macaristan Seferi Osmanlı ordusunun 
Almanya'da bir gösteriş yapmasına ve
sile oldu. Kanuni  Sultan Süleyman Bu
din'e yaklaşırken, Szapolya'nın oğlu 
olan bebek krala, son derece ağır dört al
tın zincir ve savaş araçlarıyla donatılmış 
dört at gönderdi. B ilezikler, kolyeler, 
Hint kumaşları ana kraliçeye gönderilen 
armağanlar arasındaydı. 
Osmanlı gelenekleri kraliçenin hünka
rın huzuruna gelmesini yasakladığından, 
henüz bir yaşında olan Macar kralı yanın
da mürebbiyesiyle birlikte huzura çık
tı. Çocuk altın kaplamalı bir arabada ge
tirilirken, Szapolya'nın soyluları Petro
viç, Podmaniçik, Török, Verböçi, Bathi
any at üstünde küçük krala eşlik ediyor
lardı. 
Padişahın otağına gelindiğinde, si lahla
rın parlaklığından korkan çocuk ağlama-
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ya başladı. Mürebbiye bu durum karşı
sında çocuğu kucağına aldı ve padişahın 
tahtına kadar götürdü. 
Szapolya'nın Avusturya Sarayı ile olan 
gizli anlaşmalarını öğrendiğinden beri 
Macarlara pek güvenmeyen padişah, 
Budin'i  kendi egemenliğine almaya ve 
bebek kral ile kraliçeyi lstanbul'a götür
meye karar verdi .  
Saraydaki adamları aracılığıyla bu tasa
rıyı öğrenen kraliçe lsabelle, Hurrem 
Sultan ile kızı Mihrimah Sultan 'ın dost
luklarını kazanmaya çalıştı. 
lki kadın Rüstem Paşa'yı etkileyerek sul
tanın düşüncesini değiştirmesini sağla
dılar. Kanuni Sultan Süleyman Budin'i  
işgal edip, bebeğin kral olma çağına ka
dar Macaristan 'ı imparatorluğa bağlamak
la yetindi. 
Yeniçeri ağası, Kraliçe lsabelle'e Tran
silvanya'ya gitmesini isteyen buyruğu 
açıkladı, Viyana Sarayı ile görüşmeler 
yapmakla suçlanan Bu din sarayı 'n ın  
soyluları tutsak olarak Yedikule Zindan
ları'na atıldı. 

Elçi Hastalandı 
Arşidük Ferdinand, padişahın sevgisini 
kazanamadığı için kıskançlık duyuyor
du. Kanuni  Sultan Süleyman'ın Bu
din'de olmasından yararlanarak elçile
rini armağanlada birlikte padişaha yol
ladı. 
Saray arşivlerinde kayıtlqrına rastlanan 
Ferdinand ' ın  gönderdiği armağanlar 
şunlardır: 
"Floransalı sanatçılar tarafından işlenmiş 
bir büyük altın kupa, günlerin ve yıldız-
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!ann düzenli hareketlerini gösteren bir du
var saati ile bu harika makinenin icat edil
mesini ve çalışmasını anlatan bir kitap." 
Ferdinand'ın elçileti padişahın huzurun
da Almanca uzun bir nutuk çekerek onu 
barış yapmaya ikna etmek istedi. 
Brokar kumaştan sayvanı5 altında her tür
lü silahını kuşanmış ve çevresi komutan
larıyla çevrilmiş olan Kanuni Sultan Sü
leyman, elçileri yüzünde küçümseyici bir 
görünümle d inledi. 
Sonra Rüstem Paşa'ya dönerek, "Ne d i
yor bu adamlar, ne istiyorlar?" d iye sor
du. Ancak bir yanıt beklemeden "Eğer 
başka diyecekleri yoksa, salıverin gitsin
ler" dedi. Başlangıçta koşulu bütün Ma
caristan topraklarının boşaltılması olan bir 
barışı asla kabul etmeyeceğin i  bild irdi.  
Fakat Avusturyalılara bir ateşkes sözü ve
rerek düşünmeleri için süre tanıdı. 
Elçiler arasında bulunan yaşlı Herberste
in kontu, padişahın elini öpmek için 
eğildiği zaman, birden böbreklerine giren 
bir sancı yüzünden doğrulamadı ve ancak 
hizmetkarların yardımıyla kendine geldi. 
Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman da yaş
lı adamın sıkıntısını görünce elini uzata
rak ayağa kalmasına yardımcı oldu. 

İspanyol V alinin Kızı 
Barharos'a Eş Oluyor 
Tepeden tırnağa silahlı atlılar, topçu bir
likleri, yükler, çadır ve yiyecekleri taşı
yan altmış bin deve Budin Ovası'nda saf 
halinde dizilmişti. Rüstem Paşa bu ordu-

nun bütün görkemini Ferdinand'ın el
çilerine gösterdi. Geçit gösterilerinden 
sonra Herberstein konto na dönen Rüs
tem Paşa, "Peki, şimdi ne gördün ve 
efendine ne diyeceksin?" d iye sordu.  
Kontun yanıtı şöyle oldu: 
"Dünyanın en büyük imparatorluğunun 
ordusunu gördüm." 
Sultan Süleyman karşısında düşman 
bulamayınca, ordusuyla birlikte ağır ağır 
İstanbul'a döndü. 
Bu sefer sırasında Osmanlı donanrvası, 
Şarlken ve Andrea Doria'yı yenmişti. 
Barbaros adına hareket eden reisler Ce
zayir limanlarını ellerine geçirmişti. Yüz 
elli İspanyol ve İtalyan kalyonundan olu
şan bir donanma bir yandan fırtınanın, 
öte yandan ş iddetli bir deniz savaşının 
etkisiyle Cezayir kıyılarında parampar
ça olmuştu. 
Andrea Doria'nın arnİral gemisi b ile 
dalgalar arasında kayboldu. Birkaç yıl ön
ce İspanya'ya Meksika'yı kazandıran 
Fernando Cortez, uzun zaman dalgalar
la boğuştuktan sonra kendisini kıyıya zor 
attı ve yerli Müslüman halkın tutsağı ol
du. Denizyoluyla beklediği yiyecekten 
ve yardımcı kuvvetlerden yoksun kalan 
Şarlken, Cezayir ve Akdeniz'i Barba
ros'un reisierine terk ederek çekild i .  
Fransız elçileri, sanki .bir gün bu Afrika 
sahillerinin yurtlarının bir parçası olaca
ğını tahmin etmiş gibi, Kanuni Sultan 
Süleyman'ı Macaristan'a kadar izlemiş ve 
onu Şarlken'e karşı bu deniz seferini 
yapması için kandırmaya çalışmışlardı. 

5 Güneşten ya da yağmurdan korunmasını ya da süslü görünmesini sağlamak amacıyla, bir şeyin üzerine çekilen sa
çak gibi düz ya da meyilli örtü. Güney Anadolu yayiaiarında çadır görevi görmek üzere yapılan sundurma biçiminde 
barınaklara da sayvan adı verilir. 
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Üstelik Hıristiyan olmaktan çok Os
manlı taraftarı gibi davranarak, Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Venedik Cumhuri
yeti 'yle yaptiği görüşmelerde bütün ça
balarını ortaya koyarak bu cumhuriyetin 
Osmanlılar aleyhine Almanya'yla bir it
tifak yapmasını önlemeye çalışmışlardır. 
Kral tarafından İstanbul'a gönderilmiş 
olan Paulin ve Pellicier adlarındaki elçi
ler, Barbaros Hayreddin Paşa'nın kadır
galarına binip, F ontainebleau 'daki hü
kümetlerinin düşüncelerini temsil etmek 
üzere Doğu 'ya gelmişlerdi. Onlar Barba
ros 'un kadıegasına binerken, Osmanlı 
amirali Messina kentine çıkarma yapıyor, 
İspanyol valinin şatosunu basarak, güzel
liği dillere destan olmuş kızını kaçırıyor
du.  Barbaros Hayreddin Paşa sonradan 
bu kızla evlenecektir. 
İki Fransız diplomat tarafından bilgilen
d irilen Osmanlı donanınası önce Akde
n iz'de doğuya doğru ilerledi, Gaeta 
Körfezi'nin adalarını yağmaladıktan son
ra Tibre Irmağı'na çıkarma yaptı. Ro
ma'ya korkulu günler yaşattı ve Roma
lıların Sabini dağlarına kaçmalarına ne
den oldu. 
N ihayet Marsilya Limanı'na gelerek 
bir dost ülkenin donanınası gibi demir 
attı. B ir Osmanl ı  birliği Fransızların 
emrine verilerek Nice kenti kuşatıldı. 
Denizierin korkulu rüyası Barbaros Hay
reddin Paşa, Marsilya'da Güney Fransa 
halkının kahramanı ve heyecan kayna
ğı oldu. Milletin yurtseverliği, bir Müs
lüman 'ın düşmanlığından çok padişahın 
dostluğunu tercih ediyordu. Din yüzün
den türeyen kin ler politika sayesinde 
karşı lıklı sevgiye dönüşüyordu. 
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Fransa, Avusturya Hanedam'nın Avru
pa egemenliğini, Kanuni Sultan Süley
man'ın Asya tipi üstünlüğünden daha 
tehlikeli görüyordu. 

Nice kenti, i lk kez güçlerin dengesi ve 
bağımsızlığı için birleşmiş Osmanlı bay
rağı ile Fransa bayrağını yan yana, önün
deki denizde dalgalanırken gördü. 

Ordunun Göz Kamaştıran 
Yürüyüşü 

. 

Barış yılları Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından, Habeşistan ve Bağdat'tan ta 
Budin'e kadar uzanan geniş imparator
luğun yönetiminin yenileştirilmesiyle 
geçti. Oğullarından ikisine iki eyaletin 
yönetimini verdi. Şehzade Mehmed Sa
ruhan'a, Şehzade Selim de Konya'ya 
gönderildi. Bu iki şehzade görkemli bir 
törenle kesin egemenlik anlamına gelen 
davul, bayrak ve yay aldılar. 
Bu arada, İstanbul 'da yapılan ve bir ya
rar sağlamayan görüşmelerden sıkılan Ar
şidük Ferdinand Peşte'yi kuşattı. Buna 
çok kızan Kanuni  Sultan Süleyman he
men Tuna yolunu tuttu. Başkentten san
ki bütün bir imparatorluk peşinden ge
liyordu. 25 Nisan 1 543 günü bü tün İs
tanbul kapıları padişahın ordusunun 
geçit törenlerine tanık oldu. 

Ordunun Yükünü Üç Yüz 
Sıra Ka tır Taşıyordu 
Sakalar, develer üzerinde sürekli dola
şarak ordunun su ihtiyacını karşılıyorlar
dı .  Her biri yedi katırdan oluşan üç yüz 
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sıra katır, ordunun yükünü ve padişahın 
hazinesini taşıyordu .  
At  uşaklarının gemlerinden tutarak gö
türdükleri dokuz yüz cins at, cephane ve 
yiyecek yüklü beş bin dört yüz deve, 
zırhların ve si lahların onarılınası için 
görevli bin silahçı, surları havaya uçur
mak için yetiştirilmiş beş yüz lağımcı, 
ağır topların bakımı için sekiz yüz top
çu, dört yüz kah ya, ağa, sarayın ileri ge
lenleri, defterdar, saray kethüdası, baş
larında kırmızı sancakları dalgalanan iki 
bin sipahi, yeşil sancaklı iki bin ücretli 
muhafız, beyaz sancaklı iki bin yabancı 
atlı, sarı sancaklı iki bin silahtar ve ye
şil, sarı, beyaz, kırmızı sancaklı iki bin at
lı yardımcı, Divan'ın üyeleri, reisülküt
tab, kazeskerler, dört Kubbealtı veziri i
le öteki vezirler, av köpekli ve doğanlı 
avcılar, av köpeği bakıcıları, padişahın at
larını süren saray subayları, imparatorlu
ğu n dört bir yanından gelmiş, altın işle
meli eğer, gem, dizginli Arap, Türkmen, 
İran, Karaman atları, üç yüz atlı mabe
yinci, önlerinde kına rengi üç tuğu taşı
yan, mızrak, kılıç, arkebüz6 tüfeğiyle si
lahlı on iki bin yeniçeri, enine altın ren
gi çizgileri olan yedi sancağı ve uzun mız
rakların ucuna takılmış yedi tuğu taşıyan 
on dört asker, yüz borucu, yüz davulcu, 
padişahın çevresinde tuğlar, alemler, 
sadaklardan bir perde yapan dört yüz so
lak7 ve nihayet solakların dalgalanan 
tuğlarıodan ancak seçilebilen padişah, al
tın rengi parlak tüylü bir Türkmen atı
na binmiş olarak ilerliyordu.  İşte Kanu-
6 Eskiden omuzda taşınan silah.  
7 Osmanlı kapıkulu kuruluşunda bir asker sınıfı. 
8 Viyana 
9 istanbul'daki Şehzadebaşı Camisi. 

ni Sultan Süleyman'ın bu seferi de böy
le başlamıştı. 
Bayezid döneminde kuruldu.  Yeniçeri
lerio 60, 6 1 , 62 ve 63 'üncü ortalarına so
lak denirdi. Bunlar padişahın muhafız 
birliği görevini  yaparlardı .  

Şehzade Mehmed 'in 
Anısına Cami Yaptırıldı 
Daha fazla bilgi vermeye gerek görme
diğimiz bu seferin başlıca olayları şun
lardı: Estergon Kalesi 'nin fethi, kendi 
içişleri için en tehlikeli komşusunun yar
dımını istemiş olan Lehistan ile anlaşma, 
kuzeye yapılan akınlarda on bin Kırım 
askerinin katılımını sağlamak ve Peç8 
kentini ele geçirmek. 
Padişahın lstanbul'a dönüşü, en sevdi
ği oğullarından Şehzade Mehmed'in Sa
ruhan'da öldüğünü öğrenmesiyle yasa 
boğuldu. Kendinden sonra da sürmesi
ni i stediği ü nünün temsilcis in i  kay
betmiş olmaktan dolayı son derece 
üzüldü. Mimar Sinan, karanlık ve çıp
lak görünümüyle padişahın yasını tem
sil edecek bir cami yapmakla görevlen
dirildi .  
Anıtın yas havası taşıma özelliği Sinan'a 
yeterli ilhamı vermişti. Babanın oğlu adı
na yaptırdığı cami9 için, üç yüz bin du
ka altını, yaklaşık on sekiz milyon frank 
harcandı.  Yanına medreseler, konukev
leri ve imaretler açıldı. 
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Konya Sancakbeyliği 'nde bulunan Şeh
zade Selim, kardeş inin ölümü üzerine 
başkente daha yakın ve daha önemli olan 
Saruhan Sancakbcyliği'ne getirildi. Şeh
zade Mehmed'den sonra en fazla sevi
len Şehzade Selim öteki erkek kardeş
lerinden yaşça daha küçüktü. 
Gülbahar Haseki 'den olan Şehzade 
Mustafa babasının kuşkularını üzerine 
çektiği için Amasya'ya yollanmıştı. Hur
rem Sultan'ın en genç oğlu olan Şehza
de Bayezid, Karaman Sancakbeyliği 'ne 
atanmıştı. Ancak yaşı küçük olduğu 
için henüz İstanbul'da sarayda kalıyor
du .  Doksan yaşının ve şişmanlığının 
yükü altında artık sadrazamlık görevini 
yapamayan Süleyman Paşa şan ve onur
la makamından alındı. 
Yerine haremin gözdesi, padişahın kızı 
Mihrimalı Sultan'ın eşi Rüstem Paşa ge
tirildi. Hırvatistan'da doğmuş olan Rüs
tem Paşa, sarayda soyluların arasında ye
tiştirilmiş, önce İmrahor, sonra beyler
beyi olarak yavaş yavaş terfi etmişti. Hiz
met ve itaat etmek için yaratılmış bir as
kerdi .  
En yüce payelere çıkarılmış olan Barba
ros Hayreddin Paşa aynı yıl İstanbul'da 
yaşama gözlerini yumdu.  M idill i l i  yok
sul sİpahi Yakub'un oğlu olan Hayred
d in  Paşa ölürken, vel inimeti Kanuni  
Sultan Süleyman'a bin iki  yüz köle ile 
yüz bin duka altını servet bıraktı. 
Bir  o kadar serveti de oğluna bağışladı. 
Bugün sarmaşıklar ve servi ağaçları altın
daki mezarı, bunca zaferi uğruna kan 
döktüğü denizin dalga seslerinin duyul
duğu Boğaziçi'nin en sevimli köşesinde10 

1 0  Beşiktaş'ta adıyla anılan iskelesinin yanında. 
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bulunmaktadır. Osmanlıların bu deniz 
kahramanı, koruduğu ve genişlettiği sa
hillerin bir kıyısında mutlu yatmaktadır. 

Bir Paşanın Alışılınadık 
İntiharı 
Hemen hemen verimsiz geçen o yıllar
da, Viyana ile İstanbul arasında bir savaş, 
bir barış olarak süregelen i lişkiler sadra
zarnı en çok düşündüren olaylardı .  Bir
kaç yıl öncesine kadar Hıristiyanlığın or
tak düşmanı ilan edilen Osmanlıların 
dostluğun u kazanmak isteyen Şarlken ile 
Ferdinand, Venedikliler ile Fransa, Le
histan ile Rusya aralarında çekişiyorlar
dı .  Büyük devletlerin il işkilerinde, kar
şılıklı görüşmelerinde artık dinin hiçbir 
etkileyici yönü kalmamıştı. Avusturya, 
Osmanlı Devleti ile sırf görüşebilmek 
için Edirne'de imzalanan bir anlaşmaya 
göre yılda otuz bin duka altını vermek 
derecesinde alçalıyordu.  
Sadrazam Rüstem Paşa gibi E nderun'da 
yetişmiş olan bir Bosna'lı köle, Sokollu 
Mehmed Paşa, Divan toplantılarında 
uyarılarıyla dikkati çekiyordu. Adı, do
ğum yeri olan Bosna'daki doğan yuvası 
gibi yüksek bir kayanın üzerine yapılmış 
Sokol Kales i 'nden geliyordu.  Barba
ros'un ölümü üzerine Kanuni Sultan Sü
leyman onu kaptanıderyalığa atadı. 
Çok bilgili bir kişi olan E bu Suud şey
hülislamlığa getirildi. Babası Yavuz Sul
tan Selim zamanından kalan komutan
lardan biri olan Hüsrev Paşa, padişahın 
önünde sadrazama hakaretre bulundu
ğu için gözden düştü. 
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Rütbeleri alındıktan sonra ilk kez ata 
bindiğinde, her zaman yanında görme
ye alıştığı at uşaklarını, muhafıziarını gö
remeyince büyük bir üzüntüyle atından 
indi.  Görkemli yaşama alışmış olan Os
manlıların önüne böyle çıkmaktansa 
hareminin yastıkları arasında ölümü 
beklemeyi uygun bulduğunu haykırdı. 
Evine döndü. Osmanlılarda yazgıya 
inanmak en büyük erdemdir. Hüsrev gu
ruru yüzünden yemeyi içmeyi keserek 
alışılmamış biçimde intihar etti. 

Elçinin Dili Tutuldu 
Osmanlı padişahından Portekizii iere 
karşı yardım isteyen Hint Sultanı Alaed
din'in elçisi armağanlarını ve isteğini sun
mak üzere huzura kabul edildi. Hint el
çisinin gözünü kamaştırmak isteyen Ka
nuni Sultan Süleyman, Edirne ormanla
rında yaptığı av dönüşünde elçiyi hazır 
bulundurdu. 
Topçular, sipahiler, silahtarlardan oluşan 
çeşitli birlikler altın ve gümüş işlemeli 
göz kamaştırıcı üniformalarıyla gözü
künce pad işahın muhafızları geliyor sa
nan ve yeniçeri ağasını da padişah ola
rak düşünen elçi, saygıyla ayağa kalktı. 
Ancak çevresindeki teşrifatçılar tara
fından uyarılan elçi, Kanuni Sultan Sü
leyman muhafız alayının kılıçları, miğ
ferleri, tuğları ve alemleri arasında gözük
tüğü zaman Allah'ın gölgesini yeryüzün
de görmüş gibi di l i  tutuldu, hareket bi
le edemedi. 
Hurrem Sultan, Hint elçisine bizzat 
kendi işlediği şahane kumaşlar armağan 
etti. Oğlu Selim ve damadı Rüstem Pa
şa'nın çıkarları için padişahı Portekizli-

!ere karşı Hint sultanı'na yardıma ikna 
etti. 
Bu sırada Safevi şahının oğlu İsmail 
Mirza Erzurum üzerine yürüyerek ora
yı savunan İskender Paşa'yı yendi ve Ka
nuni Sultan Süleyman'ı kışkırttı. Sadra
zam Rüstem Paşa ile Rumeli Beylerbe
yi Sokollu Mehmed Paşa, imparatorlu
ğun bütün birliklerini Tokat'a toplamak 
buyruğunu aldı. 
Osmanlılar için Avrupa seferlerinin baş
langıç noktası olan Belgrad gibi, T.okat 
da, İran seferlerinin başlangıç noktasını 
oluşturuyordu. İki vezir kısa bir zaman 
sonra orada yüz ell i  bin tımarl ı asker ve 
yirmi bin yeniçeri topladı .  Padişah, 
lran'a sefere çıkacak olan orduyu iki ve
zirin komutasına bırakmakla, kendisine 
layık görmediği düşmanlarıyla üçüncü 
kez boy ölçüşmeye gitmek arasında ka
rarsız kalmıştı. Uzun zamandan beri 
saklı tutulan bir devlet sırrı nihayet ka
rarını verdird i.  

Şehzade Mustafa Sarayı 
Düşündürüyor 
Savaşçı şairlerden olan ve hanedan aile
sinin sırlarıyla ve saray içi politikayla ya
kından ilgili olan Sipahi Ağası Şemsi, 
umulmadık bir anda Tokat'tan İstan
bul'a gelerek sadrazarnın sözlü bir me
sajını padişaha ulaştırdı. Doğru mu yan
lış mı olduğu bilinmeyen bu mesajla 
Rüstem Paşa padişaha, Şehzade Musta
fa'nın egemen olduğu Tokat'a geldiğin
den beri özellikle yeniçeri saflarında do
laşan bir ayaklanma havasından söz edi
yordu. 
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Şehzade Mustafa'nın halk arasındaki 
sevgisine ve ihtirasına karşı uyandırılına
ya çalışalan kaygıların yeni  olmadığı 
görülmüştü. Daha önce Macaristan Se
feri'ne çıkarken Anadolu askerinin, oğ
lu Şehzade Mustafa'ya olan bağlılığını 
öğrenen Kanuni Sultan Süleyman, bu 
şehzadenin hareketlerini yakından izle
mesi için Sadrazam Süleyman Paşa'yı 
Bursa'da bırakmıştı. Yavuz Sultan Selim, 
hırslı ve sabırsız bir şehzadenin babası
nın tahtı için  ne büyük bir tehlike oluş
turduğunu Osmanlılara en iyi biçimde 
öğretmişti. 
Şehzade M u s tafa ,  Gülbahar Hase
ki'den olan en  büyük oğuldu. Ancak 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Hurrem 
Sultan'a olan aşırı sevgisi yüzünden, 
tahtı bu sultandan olan oğu llarına, Se
lim ve Bayezid'e bırakma ihtimali ol
duğu bil in iyordu.  İşte bu yüzden Şeh
zade M ustafa hem taht, hem de yaşa
mı için herhangi bir eyleme girişe bilir
di .  M ustafa 'nın padişahın veliahtı u n
vanına, savaşçı mizaca ve askerlerine 
karşı hoşgörüye sahip olması onun üs
tünlükleriydi. 
Ayrıca halka merhametli davranması, si
lah ve at kullanmaktaki becerisi, güzel 
konuşması, yüzünün zarif hatları, gözden 
düşmesinden dolayı topladığı acıma 
duygularıyla birleşince Şehzade Musta
fa ordunun gözdesi  olmuştu. 
Konya ordusunun başında gözükınesi as
kerlerin kalbindeki duyguları uyandır
maya yetmişti. Hurrem Sultan'ın dama
dı olan Rüstem Paşa ilerideki mutlulu
ğunu ve ikbalini kendi eşinin erkek kar
deşlerinin tahta geçmesinde gördüğün-
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den, ordunun Şehzade Mustafa için 
duyduğu sevgiyi seziverdi. İmparatorlu
ğu teslim edecek olan ordunun sevgisi
ni kazanan kişi, ne kadar masum olursa 
olsun, geleceklerinden çekinenler için 
bir suçlu sayılıyordu. 
Rüstem Paşa birkaç olaydan ve belirti
den, Mustafa'nın yandaşları için bir fır
satın yeteceğini  anladı. 
Bir sefer sırasında padişahın uzun süre 
uzak olması, ister istemez bütün ilginin 
ve şanın Şehzade Mustafa üzerinde ola-• 
cağını düşünerek, böyle bir durumun 
kendi çıkarı için pek umut verici olma
dığını fark etti. 
Rüstem Paşa, Şemsi Paşa ile konuşma
sında şunları söyledi :  
"Sürekli değişikliğe taraftar olan yeniçe
ri ler, padişahın imparatorluğun yükü 
yüzünden yaşlandığı, Osmanlı sancağı
nı artık Fırat, Dicle ve Ceyhun'a kadar 
götürecek güce sahip olmadığı görüşün
deler. Yeniçeriler imparatorluklarının 
da yaşlanmaması için daima genç hü
kümdarların başa geçmesini istiyorlar. 
Konya'da askerlerin elinden taç giyecek 
şehzadenin kolaylıkla İstanbul'da tahta 
oturabileceğini,  ordunun heyecanının 
hemen sarayda yükselebilecek i ti raz 
seslerini bastırabileceğini söylüyorlar. Sa
raydaki bir gözdenin adamı olan Rüstem 
Paşa'nın bu tasarının önüne çıkabilecek 
en güçlü rakip olduğunu, çıkarılacak bir 
ayaklanmada kafası kesilirse birliklerin 
isteklerini kolaylıkla yerine getirecekle
rini belirtiyorlar. Padişahın tahttan indi
rildİkten sonra yaşlı hükümdarların din
lenme sarayı olan Dimetoka'ya yollana
cağı ve kalbini çelen gözdelerk yaşamı-
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nın sonuna kadar orada muhafaza edile
ceğini ileri sürüyorlar." 

Kanuni 'nin Sırdaşı 
Şemsi Paşa tarafından anlatılan ve kuş
kusuz Hurrem Sultan tarafından büyü-

. tülen ordunun bu istekleri karşısında Ka
nuni Sultan Süleyman, böylesine büyük 
bir tehlike için, zaman yitirilmeden ey
leme geçilmesi gerektiğine karar verdi. 
Sadrazama bir buyruk göndererek ordu
nun dağıtılmasını, Şehzade Mustafa'nın 
da birlikleriyle Amasya'ya dönmesini is
tedi. Sonbahar başlarında İran Seferi 'ne 
bizzat kendisinin katılacağını da ilan et
meyi unutmadı. 
28 Ağustos 1 553 günü Üsküdar'da sul
tanın atağı kuruldu. Hurrem Sultan'dan 
olan oğullarından Şehzade Bayezid'e 
Edirne Sancakbeyliği verildi .  
Hurrem'in öteki oğlu Şehzade Selim ise 
Manisa'daki sancağını terk ederek baba
sının yanına geldi. Böylece padişah ken
disinden sonra tahta geçmesini istediği 
Selim'in İran Seferi s ırasında başarı ve 
ün kazanmasını istiyordu. 
Yanında yine Hurrem Sultan'dan olma 
Cihangir adındaki oğlunu da götürüyor
du. Doğuştan fiziksel eksiklikleri olan bu 
şehzade, kılıç kullanmasını, at binmesi
ni beceremiyordu. Yürürken biraz aksı
yor, omuzlarından birinin ötekine göre 
yüksek kalması görünüşüne bir zevksiz
lik veriyordu.  
Bu yüzden, sürekli sarayda yalnız kalı
yordu. Fakat bütün ruh, kalp, zeka zen
ginlikleri kendisinde birleşerek, vücut
ça olan eksikliklerini dengeliyordu .  Bu 

sakatlıkları, Cihangir'i, hem annesinin, 
hem de babasının en sevdiği oğlu yap
mış, padişah özellikle onunla yaptığı ko
nuşmalardan büyük zevk alır olmuştu. 
Babası Cihangir'i her gittiği sefere götü
rüyor, böylece kaygılarını açıklayabile
cek bir sırdaş ve sıkıntılı anlarında rahat
ça konuşabileceği bir arkadaş bulmuş 
oluyordu .  Şehzade Mustafa ile ayrı an
neden dünyaya gelmesine rağmen Ci
hangir, ağabeyine, her türlü kan düşman
lıklarından ve aile çekişmelerinden ba
ğımsız olarak derin bir sevgi duyaröı.  
Bu iki şehzade, annelerinin karşılıklı kin
lerine rağmen, birbirini sevmeyi sürdü
rüyorlardı.  

El Öpme Töreni Bir Tuzak 
mıydı? 
Babasının sefere çıkma hazırlığını duyan 
Şehzade Mustafa, hakkında ekilen fesat 
tohumlarından habersiz olarak, Bursa 
ile Tokat aras ında imparatorluk ordusu
nun birleşme merkezlerinden biri olan 
Ereğli'ye askerleriyle birlikte geldi. Bek
lenmedik bir anda çıkagelmesi, atlıları
nın sayısı ve disiplini, atlarının güzelliği, 
elbiselerinin ve silahlarının zenginliği, ko
muta ettiği askerlerine verdiği erkekçe 
güven ordugahta derin bir heyecan dal
gasının yayılmasına neden oldu. 
Bir gün başlarında savaşacak ve hükme
decek olan hükümdan Şehzade Musta
fa'nın kişiliğinde arayan yeniçeriler, kit
le halinde atağının çevresinde toplana
rak lehinde tezahürat yaptılar. 
İhtiyatsız haykırılan kutlama çağrıları pa
dişaha hemen i letildi .  Bu durum artık 
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hiçbir şeyin önünü alamayacağı bir pat
lamanın belirtileri olarak aktarıldı. Pa
dişah ile vezirleri arasında otağ içinde ge
ce yarıları toplantılar yapıldı. C ihangir 
bile Otağı Hümayun'dan uzaklaştırılmış
tı. Sevgili kardeşinin babasının orduga
hına gelmesi Cihangir'i sevince boğmuş
tu. Uzun zamandır görüşmemiş olduk
larından, iki dost, eski arkadaşlıklarını 
ve sohbetlerin i  sürdürmek niyetindey
d iler. Cihangir saray çevrelerinin buluş
malarını önleyen çabalarından sıkılı
yordu .  
Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mus
tafa'ya haber yollayarak ertesi gün ota
ğında el öpme töreni için kendisini ka
bul edeceğini bildirdi.  

Karar Verilmi�ti 
Ertesi gün, öğle namazından sonra vezir
ler ve yüksek rütbeli subaylar, tören bö
lüğü halinde veliaht şehzadenin çadırı
na giderek kendisini aldılar. 
Şehzade Mustafa zengin bir kaftan giy
miş, "sultanların tahtı olmaya" layık, boy
lu bir Türkmen atına binmişti. Taptık
ları komutanı selamlamak istercesine, as
kerler birbirlerini iterek yolu üstüne 
çıkarmaya çalışıyorlardı. Çevreden yük
selen sevinç çığlıkları babasının divanı
na kadar geliyordu. 
Kanuni Sultan Süleyman her çığlıkta he
yecanın ayaklanma havasına büründüğü
nü hissediyordu .  Oğluna gösterilen sev
gi, sanki kendisini tahttan feragate zor
luyordu. Bir baba olarak gücendiği kadar, 
bir hükümdar olarak hakarete uğramış ol
duğunu sanıyordu. 
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B i r  avuç askerin y a  d a  ayaktakımının 
hoşnutsuzluk çığlıkları arasında yok ola
cak kişilerden biri değildi .  Tahttan fe
ragat etmesi için ne kadar küstahça zor
lanırsa, o kadar şiddetle direnecekti. 
Atası I I .  Bayezid ' in sürgüne yollanmak 
üzere tahttan indirilmesini, fakat taht ile 
sürgün arasında ölümü bulmasını anım
sıyordu.  Tercih ettiği oğullarının idam 
edilmesi, Hurrem Sultan'ın sürülmesi, 
ordunun egemenliği eline geçirmesi, 
imparatorluğun düzensizliğe düşmesi, 
yaşamının son yıllarında ününün gölge
lenınesi gibi sorunlar gözünün önüne ge
liyordu. Bu arada eğer hala hükümdar 
olarak kalmak ve yine büyük adam ola
rak egemenliğini sürdürmek istiyorsa, bir 
baba olduğunu unutınası gerektiğini 
düşünüyordu. Şu anda beklediği, elini 
öpmeye gelen oğlu değil, suç ortakları
nın haykırışiarı arasında kendisinden 
tahtı istemeye gelen bir asiydi.  Kararına 
vermekte duraksamadı. 

Ve Perde Kanuni'nin 
Arkasından Kapandı 
Şehzade Mustafa ordunun dedikodula
rı ve gençliğine bağlanan umutlarından 
dolayı suçlu gibi görülüyordu.  Atından in
di. Babasının çadırına girerken saygı ge
reği ayaklarına kapanınayı ve onun da, 
Doğu' daki yaşlıların, babaların sevdikle
rine yaptıkları gibi gözlerinden öpeceği
ni umuyordu. Yalnızca şehzadelere tanı
nan haktan yararlanarak babasının huzu
runa girerken silahlarını çıkarmamıştı. 
Otağın ilk bölümünde bekleyen çavuş
lar silahlarını çıkartmasını söyledi. Kişi-
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liğini suçlayan bu davranış hiddetten kı
zarmasına neden oldu. Fakat elinden faz
la bir şey gelmediği için çavuşların sözü
nü dinledi. 
Otağın ikinci bölümüne geçti. Babasının 
kollarını açarak kendisini karşıtayacağı
nı beklerken donuk bir sessizlikle kar
şılaştı. Divan bölümüne geçmekte du
raksadı. B irden Divan bölümünü ayıran 
perde açıldı ve babası yerine sarayda 
idamları yerine getiren yedi d i lsizin 
uğursuz yüzleriyle karşılaştı. Genç şeh
zadenin üzerine atılan cellatlar, genellik
le bu işler için kullandıkları yay kirişini 
boynuna geçirdiler. 
Suçsuzluğun hayreti, umudunun kırılma
sı, cezanın verdiği dehşet, gençliğinin gü
cüyle birleşince Şehzade Mustafa boy
nuna geçen kirişi koparttı. Cellatların 
kollarından kurtuldu, ayaklarına yapışan 
dilsizleri çavuşların bulunduğu bölüme 
kadar sürükledi. B ir yandan babasını, öte 
yandan padişahın çadırının çevresinde 
toplanmış olan yeniçerileri yardımına ça
ğırıyordu. 
Askerler tarafından duyulan Şehzade 
Mustafa 'nın sesi, idam olayını birden 
tahta çıkma olayına dönüştürebilirdi .  
Bu ölüm kalım mücadelesinin o zama
na kadar sessiz tanığı olan Kanuni Sul
tan Süleyman arkasına gizlendiği per
deyi araladı, d ilsizlere bir göz atarak, ba
şarısızlıklarını ölümle cezaland ıraca
ğını belirtmek istedi. İnsafsız bakışlı ba
basını gören Mustafa, b ir an kendis ini  
savu nmayı unuttu, o anda boğu larak, 
cel latların ayaklar ının a l tına cansız 
düştü ve perde babasının arkasından 
kapandı.  

Sultan Sü leyman, çavuşlara oğlunun 
cesedini bir halının içine koyarak otağın 
eşiğine kadar sürüklernelerini buyurdu 
ve dehşetten donup kalmış olan yeniçe
rilere göstermelerini istedi. Ayaklanma 
olayının elebaşılarının ölümüyle sona er
diğini, ayaklanmayı sağlayan ve ayakla
nanlara gelecek için türlü vaatlerde bu
lunan kişilerin ortadan kalkmasıyla kim
senin o suçu kabullenmeyeceğini iyi bi
liyordu. 
Şehzade Mustafa'nın cansız vücudu or
du içinde yas, dehşet ve sessizliğe neden 
oldu. Askerler gözleri yaşlı, fakat d udak
ları kapalı olarak sabahki ilahlarının 
önünden geçtiler ve ağlamak üzere ça
dırlarına kapandılar. 

Bir Yerine İki Ceset 
Her türlü itirazı örten ve padişahların 
devlet darbelerinin tek açıklaması olan 
şeyhülislam fetvası, birkaç yere asılarak 
i lan edildi .  Bu fetvalarda genellikle pa
dişah şeriat yasas ının sözcüsü olan şey
hülislama olayı ad bildirmeden anlatır ve 
cezayı sorardı. Şeyhülislam'ın yanı ta da 
aynı biçimde adsız ve kısa olurdu. 
Şer'i adaletin bu en yüksek mevkiinden 
gelen hüküm üzerine bütün itiraz sesle
ri kısıldı. Şeyhülislamın ölüm cezasına 
karar verdiği sırada suçun işlenmiş oldu
ğuna kanaat getirildi. 
Bütü n  ordugahta Mustafa'nın masumi
yerine ve babanın sertliğine karşı bir ses 
yükseldi. Bu ses bir dostun yanık yüre
ğinden geliyordu. Kanuni  Sultan Süley
man ile Hurrem Sultan'ın oğlu Cihangir, 
Mustafa ile d ilsilzer arasında geçen mü
cadelenin gürültüsüne koşmuştu. 
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Yetiştiğinde kardeşi son nefesini veriyor
du. Cesedin üzerine kapandı, onu öper
ken bir yandan haykıra haykıra ağlıyor 
ve kardeşinin iftiracıları i le cellatlarına 
lanetler yağd ırıyordu.  Bu suçlamalar 
Kanuni Sultan Süleyman 'ın ruhunda 
da pişmanlık duygusu yarattı. Sultan, Ci
hangir'i Mustafa'nın cesedinden ayırma
ları için çavuşlara emretti. Fakat artık çok 
geçti; Cihangir'in kalbi bu acıya dayana
mamıştı. 
Babanın önüne bir ceset yerine iki ceset 
getirdiler. 1 1  Gülbahar Sultan 'ın oğlunu 
öldürmek isterken Hurrem Sul tan'ın 
oğlunun da ölümüne neden olmuştu. 
Kardeşlikten doğan dostluk, insafsızlığın 
öcünü pek acı biçimde almış oldu. 

Oğlunun Cesedi Başında 
Kocasının da 
Öldüriiidüğünü Öğrendi 
Herkes sürekli Şehzade Mustafa'nın 
suçsuz mu, suçlu mu olduğu üzerinde 
duraksadı.  Tek zaafı aşk olan ve sık sık 
hükümdarlık görevlerini aşka, arkadaş 
dostluğuna ve ailesine tercih eden bir ki
şi olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın suç
lu olup olmadığına gelince . . .  
Padişahın uzun zaman oğlu Şehzade 
Mustafa 'dan kuşkulandığı bir gerçekti. 
Bu kuşkusunu içinde saklayıp birkaç yıl 
beklemişti. Kanuni, doğru yola gelinme
si için bağışlayan ve sabırla bekleyen bir 
kişiliğe sahipti. Hanedanın ve imparator-

luğun kurtuluşunun, ancak kendi soyu
nun kanının dökülmesiyle gerçekleşe
ceğine kesin  biçimde inanmadan, oğlu
na kıyabileceğini  düşünmek hata olur. 
idamdan sonra çoğunluğun düşüncesi 
buydu. Hükümdan suçlamak yerine 
ona acıdılar. Ordunun, efendisinin gö
zünde olayları uydurduğu ya da bü
yülttüğü biçimde suçladığı Rüstem Pa
şa cinayeti ya da adaleti kendi üzerine al
dı. Böylece halkın merhametini padişa
ha bıraktı. imparatorluk mührünü teslim 
ederek ve güya gözden düşmüş gibi da;
ranarak sadrazamlıktan alınmasını iste
di. İdaının bütün sorumluluğu ile iğrenç
liğini üzerine aldı. Ordunun büyük sev
gisini toplamış olan Ahmed Paşa sadra
zam oldu. 
Fakat, mührü tes lim etmeden önce 
Rüstem Paşa, ikinci bir cinayetle padi
şahı ve kayınvalidesi Hurrem Sultan'ın 
oğullarının tahta geçmesini güvence al
tına aldı. Şehzade Mustafa'nın Bursa Sa
rayı'nda rehin olarak tutulan küçük bir 
oğlu vardı. 
Yeniçerilerin babasına gösterdikleri sev
giyi bu çocuğa göstermelerinden ve ye
ni bir ayaklanmayla tahtı ona vermele
rinden kuşku duyuluyordu.  Hurrem 
Sultan tarafından sürekli tehdit  edilen 
genç anne, çocuğunun hayatından kay
gı duyduğu için bir an bile yanından ay
rılmak istemiyordu.  
Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa'nın bağ
durulması sırasında Bursa 'ya gizlice bir 

11 Şehzade Cihangir, bu olaydan bir süre sonra, Şehzade Mustafa'nın boğularak öldürülmesinden duyduğu üzüntü
den dolayı Halep'te öldü. Yazar acı olayı romantize etmek için bu ayrıntıyı göz ardı etmiş olabilir. Cihangir'in ölümü 
Kanuni Sultan Süleyman'ı çok üzdü. Onun adına Tophane sırtlarında bir cami yaptırdı. Semt bugün Cihangir ad ıyla 
anılma ktadır. 
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hadımağası yollamış ve çocuğun da boğ
duru lmasını buyruk vermişti. Hadıma
ğası Şehzade Mustafa'nın genç eşine ve 
oğluna Bursa yakınlarında bir gezi yap
tırmak istiyormuş gibi davrandı. Küçük 
çocuk, annesi ve öteki kadınların bindi
ği yanları kapalı arabanın birkaç adım 
ötesinde at üzerinde götürülüyordu. 
Annenin uyanıklığından çekinen hadı
mağası, arabanın sürücülerine gizlice 
emir vererek dingili kırmalarını istedi.  
Onarım sürerken çocuğun saraya bir an 
önce varması için onun atını durdurma
dılar. Tam sarayın kapısına gelip de atın
dan indiği sırada arkasından yetişen ha
dımağası, kuşağında sakladığı yay kiri
şini çıkardı ve "Yüce hünkar hemen öl
menizi istiyor" dedi .  Kesin egemenliğe 
kesin boyun eğme duygusu içinde yetiş
tirilm iş olan çocuk, "Bu benim iç in bir 
Tanrı buyruğudur" diye yanıt verdi ve 
boynunu kirişe uzattı. 
Bu arada garip bir duygunun etkisinde 
kalan genç anne, koşarak saraya gelmiş
ti. Orada oğlunun cesediyle karşılaştı ve 
oğlunun katilinden, kocasının da öldü
rüldüğünü öğrendi. 

Oğul ile Annenin Darbe 
Girişimleri 
ldam olayından sonra Kanuni  Sultan 
Süleyman bir daha gülümsemek fırsa
tı bulamad ı. Günleri hüzün içinde ge
çiyordu. Yaşantısına değişiklik vermek 
için seferlere çıkıyor ya da saray içi so
runlarla uğraş ıyordu. l ran'a yaptığı kı
sa sefer sonunda Amasya'da bir anlaş
ma imzaladı.  

Hurrem Sultan'a isnat edilen bir entri
ka padişahın Amasya'dan lstanbu l 'a 
dönmesine neden oldu. Gülbahar Sul
tan'ın oğullarını taht mücadelesinde 
safdışı bırakan Hurrem Sultan, şimdi de, 
küçük Bayezid 'i Kanuni 'nin halefi ola
rak kabul ettiği büyük oğlu Selim'in ye
rine tahta geçirmek üzere çabalara giriş
mişti. Şehzade Bayezid, yüz hatları ve 
mizacıyla annesinin güzelliğini ve bece
rile rini, yeteneklerini anımsatıyordu. 
Anne ile oğul el ele vererek bir düzen 
kurdular. Böylece Şehzade Bayezid ' in 
zamanından önce tahtı güvence altına al
ması sağlanacaktı. 
Şehzade Bayezid'in bir kölesinin yüz hat
ları, idam edilen Şehzade Mustafa'ya 
benziyordu .  Şehzade Bayezid kölesini bu 
benzeyişten yararlanması için kandırdı. 
Kölenin Rumeli 'deki Şehzade Musta
fa'nın yandaşlarını ayakland ırmasına 
yardımcı oldular. 
Bu oyunla, sahte Mustafa'nın çevresin
de Tuna boyu askerleri ve çapulcu ta
kımı toplandı. Şehzade Bayezid de, 
eğer ayaklananlar üstün gelirse kölesi
nin gerçek kimliğin i ortaya koyarak 
tahta geçecek ya da kişisel birl ikleriyle 
onları ezerek babasının büyük takdiri
ni kazanacaktı. Her iki hile askerleri ve 
halkı kısa zamanda kandırmaya yetti. 
Sahte Mustafa giderek büyüyen yandaş
larıyla Niğbolu'dan lstanbul 'a doğru 
yürümeye başladı. 
Ancak Kanuni  Sultan Süleyman'ın ça
bukluğu bu oyunu bozdu.  B ir sahtekar
la tek başına uğraşmayı kişiliğine layık 
görmediği için Sadrazam Ahmed Paşa'yı 
en seçme yeniçeri ve sipahilerle Rume-
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li 'ye yolladı. Daha ilk karşılaşmada ye
nik düşen sahte Mustafa, Ahmed Pa
şa'nın eline geçti. 
i şkencelerde Şehzade Bayezid' in vaat
lerini, kandırmacalarını ve tasarılarını an
lattı. Kanuni Sultan Süleyman lstanbul'a 
girerken isyancı köle ile yandaşlarını de
nize attırdı. B ir kez daha dünyanın gö
zü önünde, bir başka oğlunu işlediği suç 
için idam etmeye çekiniyordu. 
Hurrem Sultan oğlunun hareketini genç
liğine vermesini isteyerek yaşamını ba
ğışlattı ve pişman olduğunu anlattı. Fa
kat suçlu şehzadenin gözleri önünde ha
la Şehzade Mustafa'nın boğdurolmuş ce
sedi olduğundan babasının yanına çık
maya cesaret edemedi. 
Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Ba
yezid 'i daha fazla korkutmak için onu sa
raya sokmadı. Buna karşılık Boğazi
çi 'nde çevresi ormanlıkla kaplı bir köşk
te gizli bir mahkeme kurdu ve oğlunu ça
ğırdı. Bu alışılmamış yere gelen Bayezid 
atından iner inmez dilsizler tarafından si
lahları alındı. Ağabeyi Şehzade Musta
fa'nın akibetine uğrayacağından kuşku
su kalmağından, titremeye başladı. 
Bu arada kafesli bir pencere arkasından 
tanıdığı bir ses, "Telaşlanma sevgili oğ
lum, telaşlanma, ben buradayım" di
yord u.  
Bu annesi Hurrem Sultan'dı. Annesinin 
sesini duyan Bayezid biraz sakinleşti, 
ama babasının huzurunda olmaktan do
layı yine de kaygılıydı .  
Kanuni Sultan Süleyman, onunla bağış
layıcı bir ifadeyle konuştu. Acı eleştiri ve 
gözyaşlı bir konuşmadan sonra barışma 
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şerbederi içildi. Şehzade Bayezid 'in eli, 
kadehi dudağına götürürken hala titriyor
du. Bu barış kadehleri Doğu 'da sık sık 
ölüm kadehleri de olmuştu. 

Bayezid Amasya' da Selim' e 
Suikast Planı Hazırladı 
Kanuni Sultan Süleyman bir süre oğlu
nu ölüm kuşkusunun sıkıntısı içinde bı
raktı. Sonra el ini  uzatarak kadehi aldı 
ve bir d ikişte içti .  Affedilen Bayezid 
Amasya'ya dönerek, annesinin yardı
mıyla ağabeyi Selim için yeni suikast
lar tasarladı.  
Ancak o sıralarda Hurrem Sultan, Sad
razam Ahmed Paşa'nın, sevgil i  oğlunun 
hatalarını çok önceden anlamış olmasın
dan ve olduğu gibi ortaya çıkarmasından 
hiç de memnun kalmamıştı. 
İşte bunun için  şimdiye kadar ortaya çı
kardığı kirli işleri, oğul ile ananın daha 
ağır ve korkunç oyu nlarını açıklayama
dan ortadan kaldırılmalıydı. 
Hurrem Sultan hemen eyleme geçerek 
sadrazarnın hareketlerin i  padişahın gö
zünde suç olarak göstermeye ve sadra
zamlık makamına geçirilmesini de, Şeh
zade Mustafa'nın ölümünden sonra hoş
nutsuzluklarını  belirten yeniçerilerin 
zoruyla olduğunu anlatmaya çalıştı. Hur
rem Sultan'a göre, Rüstem Paşa şehza
denin ihanetini bulup ortaya çıkarır
ken, Ahmed Paşa ödüllendirilmiş oluyor
du. 
Yeniçeriler onun aracılığıyla istedikleri
ni yaptırmışlardı.  Kim bilir belki de 
Ahmed Paşa yeniçerilere dayanarak hü
kümdarlığı üzerine almaya hazırlanı-
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yordu .  İsyancı yen içerilerin sevgisini 
kazanmış sadrazam hiç de suçsuz sayıl
mazdı. İhtiyatlı davranarak ya da hiç ol
mazsa hakka dayanarak, bu sadrazaını 
tahtın yanından uzaklaştırmak gerekliy
di .  Suikastçıların umudunu kıracak tek 
ceza ölümdü. Sadık Ahmed Paşa'nın so
nu böylece kararlaştırıldı. 

��Duanı Yap, Padişah 
Ölmeni istiyor!"  
O ana kadar Ahmed Paşa hiçbir şeyden 
kuşkulanmamıştı. Ancak o dönemlerde
ki her vezir, iktidar ile yağlı ilmik arasın
da yaşardı. Çakacak şimşek üzerlerinde 
asla yağmur yağdırmazdı. Sultan Sü
leyman ile Bayezid'in barışınalarından 
birkaç gün sonra Ahmed Paşa saraya gir
mek üzereyken, çavuşların başı tarafın
dan durduruldu.  
Kendisine "Duanı yap, padişah ölmeni 
istiyor" denildi. Ahmed Paşa suçunu sor
madan ve yazgısına boyun eğerek "ölme
ye hazırım" yanıtını verdi. 
Son isteği olarak dilsiz cellatların onur kı
ran elleri yerine, yanında bulunan bir 
dostu tarafından boğdurulmasını istedi. 
Son nefesini verirken, idamını istemiş 
olan, aldatılmış ya da nankör efendisini 
affetti. 

Hurrem Sultan'ın damadı Rüstem Paşa, 
Şehzade Mustafa'nın idamının sorumlu
luğundan kaçmak için bir süre önce ay-

. rıldığı makama tekrar atandı. 
Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırı
lan o dönemin İstanbul'daki en görkem
li camisi Süleymaniye, 1 6  Ağustos 1 556 
günü ibadete açıldı .  Bu yapıt için sekiz 
yüz bin duka altını ve on beş yıl harcan
mıştı. Caminin bahçesinde kurucusunun 
türbesi bulunacaktı. 
Bir zamanlar Venüs'ün 1 2, Justinianus13 
heykellerini tutan dikili taşlar, kırmızı gra
ni�ten sütunlar14 şimdi kubbeleri, mina
releri, fıskiyelerin sularıyla serinleyen ke
meraltılarını tutuyordu .  Paros Adası 
merrnerierinden sütun başlıkları, dehliz
leri, mahfel ve mimberleri ,  yaldızlı 
bronzdan şamdanlıkları göz alıcı giizel
likteyd i. 
Renkli camlardan içeri süzülen güneş 
ışınları, altın yaldızla yazılı Allah sözünü 
aydınlatıyordu.  Tatlı bir aydınlık in
sanlara huzur veriyordu. Çevresindeki 
okulları, hastaneleriyle, dış cephesinin 
parlaklığı, koyu yeşillikleriyle fark edi
len servi ve çınar ağaçlarıyla Süleymani
ye Camisi gerçekten İstanbul'un tacı ol
muştu. 
Kanuni Sultan Süleyman bu görkemli 
mimari şaheseri yaptınrken Hurrem 

1 2  Roma tanrıçası, Yunanların Afrodit'iyle birleştirilerek aşk tanrıçası sayılmıştır. Yunan heykellerine ve onların kop
yaianna Venüs den miştir. Augustus döneminde Roma kolonisi haline getirilen Baalbek'te, Antoninuslar zamanında 
Venüs tapınağı yapılmıştır. 
13 Uzun süren hükümdarlığı {527-565) Bizans tarihinin ilk parlak dönemidir. Ülkesinin topraklarını genişletti ve ima
rıyla uğraştı. istanbul'daki Ayasofya Kilisesi onun en önemli yapıtıdır. 
14 Mimar Sinan, Tezkiret-ül Bünyan'ında, Süleymaniye Camisi'nin yapımında kullanılan dört mermer sütundan biri
nin "mavna ile iskenderiye'den", birinin "Baalbek'ten derya kenarına indirilip mavna ile Suriye sahilinden", birinin "Kız
taşı Mahallesi (istanbul Malta semti) dedikleri mahalden" ve birinin de "Saray-ı Amire'de (Topkapı Sarayı) hazır bu
lunduğundan" söz eder. 
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Sultan Eyüp sırtlarında, kızı Mihrimah 
Sultan da Üsküdar'da birer cami inşa et
tiriyorlardı. Bu camilerde her iki sultan 
hanımın türbeleri bulunuyordu.  

İran'dan Gelen Övgü Dolu 
Mektuplar 
İran şahı, Süleymaniye Camisi ile öteki 
iki caminin Kanuni  Sultan Süleyman'ın 
döneminde tamamlanmasını tarihi bir 
olay gördüğü iç in  açılışını kutlamak 
üzere bir kurul göndermiştiL 
İran şahının mektubundaki uslüp Doğu 
hükümdarlarının Yavuz Sultan Selim'in 
oğluna gösterdikleri saygıyı gözler önü
ne sermesi bakımından önemlid ir: 
"Ey, Tanrısal lütfun tercihine sahip 
olan, Yüce Tanrı 'nın bağışiarına layık 
olan sen, dünyanın iki yüzünün Hüküm
dan, iki denizin hanı, sen ki Hz. Süley
man'a eş Sultan Süleyman'sın. Sancak
ların sonsuza kadar göklerde dalgalansın! 
Döneminin ünü, insanların akıllarında 
sonsuza kadar kalsın ."  
İran şahının eş i  de, padişahın eşi Hurrep1 
Sultan'a ve kızı M ihrimah Sultan'a yap
tırdıkları camiler için ayrıca kutlamala
rını yolluyordu.  l ranlı su ltan hanım, es
kiden Hıristiyan olan sultana mektubun
da şöyle d iyordu:  
"Tanrı'nın kulak verdiği en yanık dua
lar, Çobanyıldızı gibi güzel, Belkıs 15 gi
bi güçlü, Züleyha16 gibi soylu ,  Meryem 

gibi temiz ve saf Haseki Sultan 'ın efen
disinin üzerine olsun. Çünkü Kuranıke
rim Allah adına anıtlar yaptıranları ve 
onun gölgesinde yatanları sever!" 
Hurrem Sultan'ın da yanıtı din, tarih ve 
şi irden esinlenerek yazıldı. 
Hurrem Sultan, artık Kanuni Sultan Sü
leyman'a her zamankinden çok daha ya
kın olmuştu. Tahta aday iki oğul yetiştir
miş, halka kendisini sevdirmiş, vezirlere 
ve devlet adamlarına korku salmıştı. Do
ğu'da tanınmış, güzelliğiyle dillere des
tan olmuştu. Olgunluk döneminde yö�e
ticilere verdiği öğütlerle gerçek bir Sul
tan Hanım olduğunu kanıtlamıştı. Yaşil
lığında bile güzellİğİnİ koruyan Hurrem 
Sultan, türbesinin yapımı bittikten kısa 
bir süre sonra yaşama veda etmişti. 

Hurreın Sultan Gerçekten 
Suçlu muydu? 
Ölümüyle yaşlılık günlerinin dayanağı
nı  kaybeden Kanuni Sultan Süleyman, 
Hurrem Sultan'ı  öteki dünyada bile ya
nından ayırmak istemediği için kendisi
ne hazırlattığı türbeye gömdürdü. 
Çok durgun ve teselli kabul etmez bir 
yas dönemi geçirdi. Çokeşli bir düzenin 
sağladığı olanaklar içinde büyük bir 
bağlılıkla bir kadını seven erkekle, efen
d isine bu kadar derin bir aşk ilham 
eden bir köle muhakkak ki birbirlerine 
layık olmuşlardı. 

15 Seba melikesi. Kuran'da ve Türk folklorunda Peygamber Hz. Süleyman i le serüveni anlatılır. is lam edebiyatında Hz. 
Süleyman' ın mucizeleri anlatılırken Belkıs'tan da söz edilir. 
16 (ya da Zeliha) Yusuf Peygamber ile aşk ilişkileri kurduğu söylenen bir kadın. Mısır firavunlarından birinin karısıy
dı .  Hz. Yusuf'u görünce ona aşık oldu. Kuran'da Yusuf Suresi'nde anlatılan bu olayı, sonraki çağlarda bütün islam 
edebiyatında konu oldu. 
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Büyük bağlılıklar büyük ruhların işid ir. 
Aşk bir anlık bir çekiciliktir. Fakat aşk
ta sebat başlı başına bir erdemdir. 
Çağdaş tarihçilerio bilgisizlikleriyle ve 
hasetlik d uyarak ortaya çıkarmaya çalış
tıkları haremin gizemini,  gerçek ne
denleri sarayın duvarlarını aşamamış 
olan birçok entrikayı ve cinayeti Hurrem 
Sultan'ın omuzlarına yükleyerek açıkla
maya çalışmışlardır. 
Haremin korkunç sessizliği türlü düşün
celere ve iftiraya açıktır. Unutulmama
lıdır ki, hayaletler daima karanlıkların 
ürünüdür. Bu meçhul karş ısında tarih 
Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili göz
desini övmeye, kötülemeye cesaret ede
mez. Eğer padişahın cinayetlerini ve za
aflarını Hurrem Sultan'a bağlamak İster
sek, onun kalbinde, yaşamında en büyük 
yeri tuttuğu için, erdemlerini ve yücelik
lerini  de ona bağlamamız gerekecektir. 

Bayezid Oyuna Geldi 
Rüstem Paşa'nın iktidarı kayınvalidesin
den sonra da sürmüştür. Yaşlanmış olan 
padişah, döneminin son yıllarını meşgul 
eden Avusturya ile görüşmeleri tamamen 
sadrazarnın kişisel girişimlerine bıraktı. 
Fakat Şehzade Bayezid ile ağabeyi Şeh
zade Selim' in çekişmeleri babalarının 
yaşlılık günlerinin tadını kaçırdı. 
İki şehzadenin karşılıklı kinlerini körük
leyen vezirlerin kışkırtmalarını kapsayan 
gizli ve sağlam belgeler bugün bu çekiş
meyi gün ışığına çıkarmaktadır. 
Şehzade Bayezid Amasya'ya dönmüştü. 
Samhan'da Sancakbeyi olan Şehzade Se
lim babasına daha yakın bulunuyordu. 

Entrikalarıyla kendisine ciddi bir rakip 
olduğunu hissettiği kardeşinin ortadan 
kalkması, Şehzade Selim'in işine gelir
di. Eskiden Şehzade Bayezid ' in sırdaşı 
olan, ikiyüzlü Mustafa Bey, şimdi Şeh
zade Selim'e kardeşi için bir tuzak kur
masını öğütlüyordu. 
Selim razı oldu . Hileyi yerine getir
mekle görevlendirilen Mustafa Bey Ba
yezid'e bir mektup yazarak, Selim'in Ma
n isa'da zevk ve eğlence için de yaşadı
ğını bild iriyordu.  Kendisinin tahta çık
masını engelleyecek en önemli kiş� ol
duğu için arada bir çatışma yaratılması
nı ve böylece savaş sonunda üstün çıka
nın her türlü engelden kurtulmuş olaca
ğını yazıyordu. Bu bakımdan Bayezid 'in 
kardeşine kışkırtıcı bir mektup yazma
sını, böylece Selim'in takınacağı tutu
mun kolaylıkla Sultan Süleyman nezdin
de yerilebileceğini  öğütlüyordu. 
Şehzade Bayezid bu ikiyüzlü öğüte 
kandı. Ağabeyi Selim'e ağır hakaretler 
dolu bir mektup, kadın şapkası ve elbi
sesiyle bir öreke yol ladı. Bu  hakaretle
ri duyan Kanuni Sultan Süleyman, he
men Şehzade Bayezid 'e bir sırdaş yolla
yarak oğlunu şiddetle azarlamak istedi. 
Babasının azarlamasına karşı Bayezid ' i  
ayaklanmış gibi göstermek isteyen Mus
tafa Bey, Amasya yakınlarına birkaç ki
ralık adam göndererek, padişahın sırda
şını öldürttü. Bu cinayetle iyice aldanan 
Kanuni Sultan Süleyman Sokollu 'yu 
yirmi bin askerin başında Bayezid' i  ce
zalandırmaya yolladı. İki ordu Konya 
Ovası 'nda karşılaştı. 
Yenilen Bayezid Amasya'ya kaçtı. Ora
dan babasına bir mektup yazarak pişman 
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olduğunu, kendisi ve dört oğlu için af
fını istediğini bildirdi. Fakat Mustafa Bey 
bu mektubu eline geçirdi ve hemen yır
tıp attı. 
Oğlundan bir yanıt alamayınca büsbütün 
kızan Kanuni Sultan Süleyman, bizzat 
kendisi Konya'ya yürüdü. Arkasında 
birkaç bin taraftarıyla Şehzade Bayezid, 
karısı ve çocuklarıyla l ran'a kaçtı. Halk 
ile ordu arkasından ağladı. Yakışıklılığı, 
cesareti ve bir kadına duyduğu sebatl ı 
aşk dolayısıyla annesinin olduğu gibi, Os
manlıların da sevgisini  kazanmıştı. 
Şehzade Sel im' in yuvarlak ve renkli 
çehresi, Kuzeyliler gibi iri ve ş işkin 
gözleri, ayakta durduğu zaman hantal gö
rünümü, at üstünde gülünç olan şişman
lığı ve sefahata olan düşkünlüğü, asker 
·arasındaki itibarını düşürüyordu.  

Gurbette İdam Edildi 
Kanuni Sultan Süleyman ve Şehzade Se
lim, İran şahına mektup yazarak asi Ba
yezid'in sığınma isteğini kabul etmeme
sini dilediler. Şah bu iğrenç İstekiere ku
lak tıkadı. Şehzade Bayezid İran'da ko
nuk olarak ağırlanıyordu. Aynı zamanda 
İ ran şahının gelecekte Osmanlıların 
içişlerine karışması için iyi bir rehin 
oluyordu. 
Askerleri ve ailesiyle Tebriz'e varan Ba
yezid bir hükümdar gibi karşılandı. Şah 
Tahmasp şehzadenin baş ından aşağı 
otuz kase dolusu altın, inci ve değerli taş 
boşalttı. Dokuz cins at şahın imrahoru ta
rafından Osmanlı şehzadesine verildi. Şa
hın ve şehzadenin adamları binicilik ve 
kuvvet gösterileri yaparak yarıştı. 
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Asi oğlunun İran'da bu biçimde karşılan
masından büsbütün kaygılanan Sultan 
Süleyman, Şah Tahmasp'a çok sert bir 
mektup yazdı. "Sevgi ve hiddet Al
lah'tan gelir. Bozgunculara iyilik yapmak, 
i yilere kötülük yapmak demektir" diye
rek çıkıştı. 
İki saray arasında acı ifadelerle dolu me
ktuplaşma uzun süre devam etti. 
Kanuni Sultan Süleyman yakınlarına, 
"Bu gururlu ve akıldan yoksun şah, 
suçlu oğlumu konuk gibi kabul ediypr. 
Artık onun h içbir sözüne inanmıyorum 
ve savaşmak için hazırlıklarımı yapaca
ğım" d iyordu.  
Bu arada Şehzade Bayezid'in savaşçı mi
zacı ve peşinden gelen birliğin kalaba
lıklığı şahı kuşkulandırmaya başlamıştı. 
"Babasına el kaldırmaya cesaret etmiş bir 
oğuldan sakının. Topraklarımza el koy
mak için sizi de öldürmeyi tasarlayabi
lir" d iye kulağına fısıldanıyordu.  
Bir gün Bayezid ' in yanında askerlerin 
yaptığı bir tören izlerlerken, iftiracılar ta
rafından durmadan kışkınılan şahın 
kuşkuları o kadar çok arttı ki ,  birden aya
ğa kalkıp rahatsızlandığını ileri sürerek 
sarayına döndü. 
Şahta yaratılan kuşkulardan ve tehlike
nin yaklaştığından haberi olan Şehzade 
Bayezid, tören çadırını saran İranlıların 
hiddetinden karısını ve çocuklarına kur
tarmak için onları yere yatırdı ve öldür
mek istedi. Daha sonra fırtına d iner gi
bi oldu. Ama birkaç gün sonra şahın ver
d iği bir ziyafet sırasında muhafızlar Ba
yezid 'in üstüne çullandı. Kendisi ve 
oğullarını sımsıkı bağlayıp bir zindana at-
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tılar. Bu arada gafil avladıkları şehzade
nin askerlerini de öldürdüler. Bu olay ge
lecek cin;:ıyetlerin başlangıcıydı. 
Iki devlet sonunda karşılıklı görüşme
ler le bir anlaşmaya varabilmişti. Şehza
de Selim�in  elçisi kimliğinde Ali Ağa 
adında profesyonel bir cellat, güya şaha 
saygılarını sunmak için Tebriz' e geldi. 
Şah, Osmanlı celladına, Şehzade Baye
zid'i  öteki Osmanlı tutsakları arasında 
fark edip edemeyeceğini sord u .  Ali 
Ağa, şehzadeyi çocukluğu ndan beri 
görmediğini, ancak yay şeklinde kaşla
rını ve kara gözlerin i  görürse tanıyabi
leceğini söyledi.  Her türlü hatayı orta
dan kaldırmak isteyen şah, talihsiz Ba
yezid'in saç ve sakalını tamamen kestir
d i .  Hücreye giren Ali Ağa, Bayezid ' i  ve 
dört oğlunu boğdu.  
Bütün İran ülkesi, milletin konuğu olan 
bir şehzadenin ve suçsuz oğullarının 
öldürülmesini  nefretle karşıladı ve yas 
tuttu. Ali Ağa tarafından şehzade ve ve
liaht Selim'e götürülen beş ceset, Os
manlı topraklarındaki ilk büyük kent 
olan Sivas'ın kuzey kapısının yanına 
gömüldü. 
Hurrem Sultan tarafından en çok sevi
len oğlu Bayezid, bir annenin oğlu için 
tasarladığı taht yerine, zamansız kara top
raklara gid iyord�. 
Üç yüz bin du ka altını veliaht Şehzade Se
lim'in rakibinin kanının fidyesi olarak, 
Pertev Paşa tarafından lranlılara öde ndi. 

Sadrazarnın Kişisel Serveti 
Veliaht Selim' in  tahta geçmesinden 
çekinen ve Şehzade Bayezid için Hur-

re m Sultan ile eşi Mihrimah Sultan ' ın 
istekler ini  yerine getirmeye çalışan 
Sadrazam Rüstem Paşa, şehzadenin 
ölüm haberin i  aldıktan sonra kederin
den öldü . 
Osmanlıların talihi ve insanları tanı
makla geçen ilk yıllarından sonra daha 
da güçlenen Kanuni Sultan Süleyman'ın 
yetenekleri sayesinde, saltanat dönemi
nin son yıllarını ayakta tutabi lecek güç
te bir sadrazam, yani Sokollu Mehmed 
Paşa ortaya çıktı. Fakat Sokollu Mehrved 
Paşa, Rüstem Paşa'dan boşalan sadaret 
makamına geçemedi. 
Rüstem Paşa'nın serveti Romalı konsül
ler Crassus ile Lucullus'un servetlerini 
gölgede bırakacak derecedeydi. 
Paşanın servetinin dökümü şöyleydi: 
"Avrupa ve Asya'da sekiz yüz çiftlik, 
beş yüz su değirmeni, iki bin köle, üç 
bin savaş atı ,  bin iki yüz deve, armağan 
olarak hazırlanmış beş bin onur kafta
nı,  sekiz bin sarık, iki bin zırh, altı yüz 
simli eğer takımı, yüz otuz a ltın gem, 
değerli taşlar kakılmış yed i  yüz klıç, se
kiz yüz elyazması Kuran, beş bin cilt
lik kütüphane, yüz yirmi katır yüklü al
tın ve mücevher ve n ihayet nakit para 
olarak kişisel hazinesinden iki milyon 
duka altını ."  
Işte efendisinden serbestçe aldığı  gibi  
harcamasını da bilen bir  sadrazarnın kı
sa zamanda hazinesinde biriken  servet 
bu miktardaydı .  Bu arada devlet hazi
nesi de eyaJetlerden dolmuş taşıyor 
gibiydi.  
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Oğlunu Dövemeyen Padişah 
Arkadaşının Başını 
Vurdurdu 
Rüstem Paşa'nın ölümünden sonra, Ara
bistan'da kendisini taşıyabilecek bir atı 
uzun zaman arayan ve çok şişman oldu
ğu için "Semiz" lakabıyla anılan Ali 
Paşa, sadrazamlık mührünü teslim aldı. 
Ali Paşa, Dalmaçyalı bir Hıristiyan'ın oğ
lu olarak dünyaya gelmiş, genç yaşında 
tutsak düşmüş ve İslamiyetİn kuralları
na göre büyütülmüştü. 
lbrahim Paşa'nın sevdiği kahyaların
dan biri olan amcası derece derece ye
ğenini yükseltmiş ve yeniçeri ağası yap
mıştı. Sonra paşa rütbesiyle Mısır Bey
lerbeyliği'ne getirilmişti. Nükte yetene
ği ve hazırcevaplığı, ağır görj.inüşüyle 
uyuşmuyordu.  Kanuni Sultan Süley
man onu savaş alanlarından çok görüş
melerde kullanmayı uygun bulmuştu .  
Nitekim, Ferdinand' ın  elçisi Busbek'e 
"Halkın mutluluğu isteniyorsa, uyuyan 
asianı savaşmaya çağırmamak gerekir" 
demiştir. 
Görüşmeler sonunda Avusturya, barışı 
satın almak için her yı l Babıali 'ye otuz 
bin duka altını vermeyi kabul etmişti. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın torun u, ve
liaht Selim'in kızı Esma Sultan, henüz 
on altı yaşındayken ikinci vezir Sokollu 
Mehmed ile evlendi. Mihrimah Sultan, 
Rüstem Paşa 'dan da dul kalınca ve sev
diği kardeşi Bayezid' i  kaybedince saray
dan çekİlıneyi ve acısını eski sarayda ge-

1 7  Sisarn Adası. 
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çirmeyi düşündü. Fakat bir süre sonra 
tahtın tek varisi Selim'e yanaştı. 
Selim ise Manisa'daki eski ahlakdışı 
yaşamını sürdürüyordu. Sultan Süleyman 
oğluna ağır bir mektup yazdı. Bir Müs
lüman şehzadenin ve bir hükü mdarıo 
yapmak zorunda olduğu görevleri hatır
lattı. Şımarık şehzade, yanıt olarak baba
sının uyarı mektubunu getiren memu
ru görevinden aldı. Hiç olmazsa Şehza
de Selim'in sefahat arkadaşlarını cezalan
dırmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman, 
oğlunun yakın arkadaşlarından Muı'ad 
Çelebi'nin kafasını vurdurdu.  

Sel Sularına Yenik Düştü 
Kanuni Sultan Süleyman'ın bir elçisi 30 
Kasım 1 562 tarihinde Viyana'da Roma 
imparatoru olarak taç giyen Maximili
an'ın tahta çıkış törenlerine katıldı. 
Macaristan, Boğdan, Eflak, Transilvan
ya, Giridi bir tacirin oğlu olan ve sonra
dan Samos17 d espotu tarafından evlat edi
nilen Jean Basilicus adında bir serüven
ci  yüzünden karışık günler geçirdi. 
Hem ihtiraslı, hem de fesatçı olan bu se
rüvenci, Avusturya imparatoruna Boğdan 
üzerindeki prenslik iddialarını kabul 
ettirmişti. Beş yüz bin Alman atiısıyla ge
lerek Boğdan Prensi Alexander' ı tahtın
dan indirdi. Ülkesinden kovulan voyvo
da, Istanbul 'a gelerek yardım istedi. 
Ancak isteklerini yerine getirecek ordu 
ve paradan yoksun olduğu için, Basili
cus'un babalığı Samos despotunun Ba
bıali'ye yaptığı entrikalar sonunda yenik 
düştü. Boğdan, yılda kırk bin duka altı-
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na Osmanlı Devleti'ne bağlı prenslik o
luyordu.  
Çok zaman geçmeden bu serüvencinin 
aşırılıkları ve aptalca hareketleri Boyar
ların ayaklanmasına neden oldu. Boğdan
lı yurtseverler, bir gece içinde ülkeleri
ne dolan Macar ve Alman askerlerini öl
dürdüler. Voyvodanın annesi, karısı ve 
kızını manastıra yolladılar. Voyvodaya ge
lince, sıkıştırıldığı şatolarının birinde, tes
lim olmaya zorlanırken Boğdanl ıların 
sonradan tahta çıkardıkları Tomza'nın 
gürzü altında can verdi. 
Basilicus'un oğlu Demetrius'un burun 
delikleri delinerek köle olduğu ilan 
edildi. Yapılan hareketlerden fena hal
de tiksinen Kanuni Sultan Süleyman, 
barbarların kanlı  ayaklanmalarını uy
gun bulmadı. Boğdan tahtına eski voy
voda Alexander'ı geçirdi. 
Fransa, Korsika'yı fetherrnek için Do
nanmayı Hümayun'un yardımını istedi. 
Floransa, Osmanlı İ mparatorluğu'yla 
olan ticaret i l işkilerini Venedik'inkiyle 
eşit duruma getiren ve Anadolu'nun 
en verimli ve en kaliteli ipeği olan Bur
sa ipeğini yalnızca kendi atölyeleri için 
satın alma hakkını veren bir anlaşma im
zaladı. 
1563 yılı Eylül ayının gündönümünde or
taya çıkan bir sel felaketi bütün Trakya 
Ovası 'nı  sular altında bıraktı. İstanbul 
çevresindeki suyolu, köprü ve yerleşme 
merkezleri selden tahrip oldu. Üç gün 
süren fırtınada düşen yıldırımlar pek çok 
sayfiye evini, minareyi v� camiyi yıktı. 

Aynı gün Halkalıdere Vadisi'nde avlan
makta olan Kanuni Sultan Süleyman, ve
zirlerinden İskender Çelebi 'nin sarayı
na kaçabilme fırsatını zor buldu. Sel ya
taklarının denizle birleştiği ağızlarda 
taşan sular, köpüklü birikintiler halinde 
geriye doğru yayılmaya başladı ve bir çı
kıntı üzerinde olan İskender Çelebi'nin 
sarayının çevresini sararak adeta bir ada 
oluşturdu.  
Bütün gece yükselmesini sürdüren su
lar, padişah ile adamlarını sarayın yuka
rı katiarına hapsetti. Bulunduğu yerden 
sel tehlikesi yüzünden çıkamayan padi
şahı iriyapılı bir köylü sırtına aldı, sular 
içinden geçerek selin erişemediği bir 
köşkün darnma çıkardı. Kanuni orada su
ların çekilmesini bekledi.  
Kağıthane Vadisi ,  Eyüp sırtları, Haliç, 
Tersane, Beyoğlu 'nun etekle ri, Galata, 
Tophane hep ev yıkıntıları, tarlalardan 
kopup gelen ürünler ve ağaçlarıyla dol
muştu. Trakya'nın sel yataklarının bo
şaldığı Marmara Denizi birkaç hafta sü
reyle berrak rengini kaybetti ve çamur 
denizi görünümünü aldı. 
Milyonlarca duka altını harcanarak yıkı
lan evler, köşkler ve öteki yapılar ona
rıldı ve bir daha böyle bir felaketle kar
şılaşılmaması için önlemler alındı. Yıkı
lan Valens18 suyolları onarıldı. Böylece İs
tanbul'a su sağlama işi sürdürüldü. 
Mimar S inan, Çekmece'nin sığlık yer
lerin in  üstünden geçird iği kemerler 
aracılığıyla Trakya'yı İ stanbul'a bağla
yan ve böyle felaket anlarında baş-

1 8  Bozdoğan Kemeri. istanbul'da Saraçhane ile Zeyrek arasında Bizans döneminden kalan sukemeri. Atatürk Bulva
rı'nı doğudan batıya keserek kentin üçüncü ve dördüncü tepelerini (Fatih-Üniversite alanı) birleştirir. "Kırkçeşme Ke
meri" ve "Valens Kemeri" de denir. Yapımı imparator Valentius (364-378) tarafından 368'de başlatıldı. 
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kentin erzaksız kalmamasını sağlayan 
bir yol yaptı. 

Mihrimalı Sultan Malta 'nın 
Fetbini istiyordu 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi sona 
ererken, yalnızca Malta Adası Osmanlı 
egemenliği d ışında kalmıştı. Rodos fa
tihi olan padişah, Sicilya Denizi'nde, Av
rupa ve Asya'daki limanları i le Afri
ka'daki toprakları arasında yer alan bir 
başka Rodos Adası'nın eylemlerinden ar
tık iyice sıkılmıştı. Baş ağrıtan bu ada 
Malta idi. Sevgili kızı Mihrimah Sultan, 
durmadan babasına Malta'yı fethederse 
Hz. Peygamber'in hayır dualarını alaca
ğını söylüyordu. 
Barbaros'un ölümü onu Malta'yı fethe
decek tek güçten yoksun bırakmıştı. Bu 
arada saraydan yetişmiş bir bey, yani  Pi
yale Paşa denize karşı olan merakı ve 
Mora' da katıld ığı deniz savaşlarında 
gösterdiği cesaretle önce bahriye sancak
beyliğine, sonra da kaptanıderyalığa 
yükselmişti. 
Piyale Paşa'ın çabasını ödüllendirmek 
ve öteki denizciler arasında saygınlığını 
yükseltmek için torunlarından birini, 
Şehzade Selim'in kızını kendisine eş ola
rak vermişti. Piyale Paşa padişahın hizme
tine, denizierin ve Akdeniz kıyılarında ya
şayan kadınların tek korkusu olan bir baş
ka Barbaros'u, Salih Reis'i çağırmıştı. Sa
lih Re is Çanakkaleli bir çobanın oğluydu. 
Her an gözü önünde uzanan deniz, ni
hayet onu da bağrına basmıştı. 
Yine ünlü Türk deniz akıncılarından, Av
rupalıların Dragut, Osmanlıların Turgut 
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dedikleri deniz kurdu, kaptanıderya ta
rafından donanınada görev alması için 
aranıyordu. Turgut Reis, Menteşe yöre
sinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dün
yaya gelmişti. 
Çocukluğundan beri ünlü bir okçu, ye
tenekli bir güreşçi olan Turgut Reis, sa
vaşa ve serüveniere olan yeteneği saye
sinde bir gün kendisini denizi köpürte
rek yaran bir korsan gemisinde bul
muştu. Daha sonra cesareti ve tal ihi sa
yesinde kısa zamanda bir grup korsan ge
misini yönetmiş ve Korsika'ya bir akin 
düzenlemişti. O sıralarda yapılan bir 
deniz savaşı sonunda Andrea Doria'ya 
tutsak düşmüş ve Doria'nın kalyonun
da kürek mahkum u olarak yıllarca kürek 
çekmişti. Barbaros tarafından fidyesi 
ödenerek kurtarılmıştı .  
Napali 'ye yapılan bir  sefere katılmış, 
Castel-a-Mare' ı  yakıp yıkmış, binlerce 
çocuk ve yüz bin duka altınlık hazine
yi eline geçirmişti. Nihayet Barbaros'un 
donanınası kadar geniş bir filoya sahip ol
muş ve Ege Denizi üzerinde adeta yü
zen bir imparatorluk kurmuştu. 

Turgut ve Salih Reisierin 
Zaferi 
Milletinden en der olarak çıkan denizci
leri bir araya toplayan Kanuni Sultan Sü
leyman, Turgut Reis'i  imparatorluk hiz
metine aldı ve bundan böyle donanma 
komutanı olduğunu gösterecek bir fene
ri kadırgasına asmasını istedi.  
Andrea Doria, Venedikliler ve Mal.ta Şö
valyelerine karşı düzenlediği akınlardan 
sonra Turgut Reis'in İstanbul Limanı'na 
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dönüşünde Hıristiyan dünyasının gani
metieri sergilendi.  Kaptanıderya Piyale 
Paşa'nın bindiği öncü kadırganın kı
çında, dalgaların içinde Afrika sahillerin
de mağlup edilen büyük İspanyol arına
dasının haça geçirilmiş lsa'yı tasvir eden 
sancağı bağlanmıştı. Amirallerin kadır
galarının arkasından gelen kalyonların 
köprülerinde zincire vurulmuş Napoli
li, Sicilyalı ve İspanyol arniraller görünü
yordu.  
Ele geçirilen düşman gemileri, serenie
ri kırılmış, dümenieri bozulmuş bir hal
de Osmanlı kalyonlarının yedeğinde 
geliyordu .  Bütün halk ve ordu Boğaz'ın 
kıyılarına taşmıştı. Kanuni Sultan Süley
man donanmasının bu şanlı dönüşünü 
denize bakan köşklerinden birinin pen
ceresinden mutlu bir biçimde izliyordu. 
Zafer gösterisinin sonunda zincirleri çö
zülen tutsaklar Jimanda hapsedildi ve ce
saretlerine layık biçimde muamele gör
düler. Özellikle Turgut ve Salih reisler 
fılolara, yaşlı Vezir Mustafa Paşa da çı
kartına yapacak olan kara kuvvetlerine 
komuta ediyordu.  
Sadrazarnın Hz.  Peygamber'in sancak
tan Halid bin Velid 'in soyundan gelme
si ve yetmiş beş yaşında olması ordu üze
rinde dinsel bir otoriteye sahip olması
nı  sağlıyordu .  Yedi bin Anadolulu sİpa
hi, bin Midillili, beş bin yeniçeri ve güç
lü bir topçu kuvveti kuşatma kuvvetle
rini oluşturuyordu. Yüz seksen iki kadır
ga, askerleri, topları, gülleleri ve barutu 
taşıyordu. 
19 Mayıs 1 565 güpü iki yüze yakın yel
ken şövalyelerin gözleri önüne serilirken, 
ertesi gün yirmi bin Osmanlı adanın gü-

ney sahillerinde çıkarma yapıyordu. Asıl 
donanmadan iki gün sonra Malta'ya ge
len Turgut Reis, on beş kadırgası için
de leventlerinin en seçme olanlarını ta
şıyordu. Donanmanın bataryaları Saint 
Elme Kales i 'n i  dövmeye başlayınca, 
kale de Osmanlılara bir volkan gibi gür
leyerek yanıt verdi. 
Tek taktiği cesaret olan Turgut Re is, üç 
bin levendine sald ırı emri verdi .  Çağrı
sı üzerine gemi bordasına atılır gibi, le
ventleri kalenin surlarına saldırdı. İstih
kam siperi üzerinde kılıcıyla leventleri
ne cesaret veren Turgut Re is, birden ya
nı başına düşen bir güllenin fırlattığı ka
ya parçasıyla yaralandı ve can çekişerek 
yere düştü. 
Askerin cesaretinin kırılmasını  önle
mek için Serasker Mustafa Paşa, cüppe
sini Turgut'un üzerine attı. Onun yeri
ne geçerek kahramanca saldırının sonu
cunu bekledi. 
Turgut Reis'in kanı pahasına fethedilen 
kale üç gün sonra tamamen teslim oldu. 
Yedi yüz şövalye surların yıkıntıları ara
sında cansız yatıyordu .  
Kaleye giren Osmanlılar ölü şövalyele
ri, haç şeklinde tahta parçalarına bağla
yarak denize attı, akıntı bu ölüleri Mal
ra Kalesi'nin önüne kadar sürükledi. Vii
lires de L'Isle-Adam gibi Fransız olan 
Büyük Üstat La Valette Osmanlılara yal
nız bir mezar teslim edeceğine dair ant 
içti. lnsanlığı dehşete düşüren ve dava
sını lekeleyen bir vahşette bulundu. 
Soğukkanlılıkla adada tutsak olan Os
manlılarının kafalarını vurdurdu .  Kesik 
kafaları toplara doldurarak Osmanlıların 
üzerine fırlattı. 
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Mihrimalı Sultan Yine 
Sahnede 
Cezayir Beylerbeyi B arbaros 'un oğlu 
ve Turgut Reis' in damadı Hasan Paşa, 
birkaç gün sonra otuz gemi ve üç bin top· 
çuyla Donanınayı Hümayun'a katıldı. 
Kendisine, Malta Limanı'nın ağzında bu
lunan Saint M ichel Kalesi'nin zaptı gö
revi verildi. İki aylık kuşatma, on iki sal
d ırı, altı bin ölü, La Valette ve şövalye
nin dayanma gücü sayesinde Osmanlı
lara üstün gelmeyi başarmıştı. 
Kaptanıderya Piyale Paşa, başkent hal
kının üzülmesine neden olmamak için 
donanınayı geceleyin İstanbul'a getir
mek üzere buyruk almıştı .  Serasker 
Mustafa Paşa beşinci vezir olarak padi
şahın huzuruna çıktığı zaman Sultan Sü
leyman onunla konuşmadı. 
Hayatının son yıllarında milleti önünde 
ününe gölge düşmesine asla razı olma
yan Kanuni Sultan Süleyman, Tuna 
üzerine son bir sefer yaparak ün ünü yü
celtmek istedi .  Çok sofu bir Müslüman 
olan kızı Mihrimah Sultan uzun zaman
dır babasını, Kuranıkerim'in en önem
li hükümlerinden olan, kafırlerle dövü
şerek kanını er meydanında akıtmak ko
şulunu ihmal etmiş olmakla suçluyordu. 
Budin Beylerbeyi Arslan Bey Divan'ın 
buyruğunu beklemeden Avusturya ile 
çatışmaya girdi. imparatoru n komutanı 
Saim kontu, Arslan Bey' i gafil avladı. B ir
liklerini püskürttü. Osmanlılar ile kur
tarıcıları olduklarını ileri süren Macarla
rı fark gözetmeden öldürdü. 
Kanuni Sultan Süleyman yanında sadra
zamı, Anadolu ve Rumeli orduları ve on 
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dört seferine katılmış komutanlarıyla Tu
na boylarına koştu. Yaşı ve hastalığından 
dolayı at üstünde ilerleyemiyordu. Trak
ya'yı, Bulgaristan'ı ve Sırbistan'ı  teker
lekli bir tahta benzeyen araba içinde aş
tı ve ancak geceleri d ışarı çıktı. 
Sadrazam önünde ilerliyordu .  Balkan 
dağlarının yollarını düzeltip genişleterek 
padişahın rahatça geçmesini sağlıyordu .  
Belgrad'a gel indiğinde, düşman top
raklarına yaktaşıld ığını h isseden Kanu
ni Sultan Süleyman kuvvetini topladı ve 
ordusunun satları arasında Tuna'yı M 
üzerinde geçti. Macaristan'ın genç Kra
lı Zsigmond Szapolya padişahın otağına 
yanında dört yüz Macar soylusuyla ge-

Mihrimah Sultan 
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!erek bağlılığını bild irdi ve hükümdan 
selamladı. Kanuni Sultan Süleyman'a ge
tirdiği armağanlar bir krallığın değerine 
eşti. 
Osmanlı padişahı ona bir taht armağan et
mişti. Genç krala, onu topraklarında 
güçlendirmedikçe Istanbul'a dönmeye
ceğine dair söz verdi. Hünkar bu sözünü 
pekiştirrnek isterces ine Zsigmond Sza
polya'yı gözlerinden öperek uğurladı. 
Osmanlı ordusu, Drava lrmağı üzerine 
yüz yirmi dubadan kurulmuş beş bin dir
sek uzunluğunda bir köprüden Transil
vanya'ya geçti. 
Padişah kendisi için Tuna'dan getirilen 
yaldızlı bir kalyon içinde ordusunun 
geçişini seyretti. Donanmasının top atış
ları iki yüz bin askerini zafer haykırışla
rıyla selamladı. Budin ve Belgrad gibi 
Osmanlı Imparatorluğu 'nun müstah
kem mevkilerinden biri yapmak istedi
ği Zigetvar üzerine ordusunu gönderdi. 

��idam Fermanın 
Hazırlandı" 
Budin Beylerbeyi, yiğit ve talihsiz Ars
lan Bey, padişaha şaraplarıyla meşhur 
Macar kasabası Siklos'ta erişmişti. Sefe
rin başlangıcında uğradığı yenilgiler, 
Saim kontuna karşı zamansız yaptığı sal
dırılar ve n ihayet Sadrazam Sokollu 
Mehmed Paşa hakkında ağır sözler içe
ren mektupları, Kanu ni Sultan Süley
man'ın onun idam fermanını imzalama
sına neden oldu.  
Ertesi gün hiçbir şeyden haberi olmayan 
Arslan Bey, yanında silahdarlarıyla padi-

şahın otağına geldi. Divan toplantısının 
yapıldığı yerde bağdaş kurarak vezir sı
fatıyla görüşmelere katılmak istedi. Sad
razam, sert bir ifadeyle ayağa kalktı ve 
Arslan Bey'e şöyle dedi: 
"Burada ne işin var? Hangi buyrukla bir
liklerin i  terk ettin? Sana emanet edilen 
Budin komu tanlığını kime bıraktın?  
Hünkarımız seni beylerbeyi olarak ata
mıştı. Sense eyaJetlerini kafidere peşkeş 
çekiyorsun.  Lanet olsun sana, sefi l !  
Idam fermanın hazırlandı." 
Sonra çavuşlara seslenerek, "Bu adamın 
hayatına son verin" d iye bağırdı. 
Arslan Bey otağdan çavuşların kolların
da sürüklenerek çıkarıldı. Önünden ge
çerken eski dostu Ayas Paşa merhamet
le Arslan Bey' e baktı ve kend i  kendine 
şunları söyledi: 
" Işte Arslan, bu dünyada her şey böyle 
geçici ve kısadır. Metin ol ve Tanrı yo
lundan ayrılma! "  
Arslan Bey bir halının üzerinde son na
mazını kıldıktan sonra h iç ses çıkarma
dan boynunu cellatlara uzattı. 

Zigetvar' da Bir Macar 
Kahramanı 
Suçu itiraf etmemek ve yenilmek olan 
bir komutana ve kahramana verilen ce
za, yüreklerde bağlılık ve özveriyi pekiş
tirdi. S Ağustos'ta Zigetvar önlerine ge
len hünkar ve ordusu, kalenin ünlü ko
mutan Zriny tarafından savunulduğunu 
gördü. 
Her iki kıyıyı ve tepeleri kaplayan iki yüz 
bin askerden korku duymayan Zriny, ka-
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lenin burcuna demir bir haç diktird i ve 
dış istihkiimları kan renginde bir bezle 
örttürdü. 
Büyük kuleyi Osmanlı gülJelerini kar
şılamak üzere güneş altında parıldayan 
levhalarla kaplattı. Bir süre aşağı kenti 
terk etmek zorunda kalınca evleri ate
şe verdird i. Kalenin içine çekildi. Kanu
ni Sultan Süleyman Zriny'ye teslim ol
ması karşılığında Hırvatistan valil iğin i  
önerdi. Ancak Macar komutan bu öne
riyi reddetti. 
On beş gün süren sonuçsuz saldırılardan 
sonra Osmanlılar en önemli burç altın
da korkunç bir lağım patlattı. Yalnız or
tadaki kule yıkımıların arasında ayakta 
kaldı. Görevinin ve adının eseri olan anı
tın altında ölmek isteyen Zriny, savaş ar
kadaşlarına dönerek içlerinde ölmek is
teyenlerin olup olmadığını sordu. Altı 
yüz kişi ilerledi, onlarla asker gibi değil, 
ölüme giden azizler gibi konuştu. 
Sonra ipekli pelerinini ald ı, altın zinci
rini boynuna doladı, başına altın işleme
fi siyah tokunu 1 9  geçirdi ve kesesine yüz 
duka altın koydu. Bunları, cesedini kal
dıran askerin herhangi bir Macar cese
dine rastladığını sanınamasını istediği 
için yaptığını söyledi. 
Daha sonra yanındakilerle şöyle konuştu: 
"Bu kol beni  savunmak için havaya 
kalktığı sürece, kimse üzerimden altın
larımı ve kalenin anahtarını alamayacak
tır. Ama cesedim üstünden alabilirler. 
Osmanl ıların içinden hiç kimsenin be
ni parmağıyla göstererek, işte mağlup ve 

1 9  Kumaştan yapılmış kenarsız başlık. 
20 Yararak dışarı çıkma. 
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tutsak demesine izin vermeyeceğime da
ir yemin ediyorum." 
Asker yaşamı sırasında ulaştığı barışlar 
için kendisine armağan edilen dört kılıç 
içinde en eski olanını seçti. 
Arkadaşlarına dönerek, "İşte ben bu si
lahla ilk zaferlerimi elde ettim, ilk defa 
üne ulaştım. Ve işte yine onunla bugün 
Tanrı'nın katına çıkacak ve hakkımda
ki hükmü dinleyeceğim" dedi. 

İsa 'nın Adını. Haykırdı 
Arınası en önde, kalkanı onun arkasın
da bir hizmetkar tarafından taşınarak, 
zırhsız ve miğfersiz olarak avluya indi.  
Kahramanlık ve özveriyle birleştikleri al
tı yüz şövalyesine ve askerine bir nu tu k 
verdi. 
Su rların üzer inden üç defa l sa 'n ın  
adını haykırdı. Üçüncü haykırışında ka
pılar açı ldı  ve seyyar köprüyü tutmuş 
olan Osmanlıların üzerine içi misket 
dolu bir havan topu ölüm kustu. Zriny, 
el inde kılıcı, bir avuç kahramaola yı
ğın halindeki Osmanlı askerin in  içine 
daldı.  
Göğsünden iki kurşun, boynundan beş 
okla vurulan Zriny, daha önce vurulmuş 
olan iki şövalyenin cesetleri üzerine 
düştü. Bu huruç20 hareketinden şaşkına 
dönen yeniçeriler kale komutanının ye
re düşmesi üzerine toparlandı. Hemen 
geri dönüp onu yerden kaldırdılar. Ha
la nefes aldığını görünce omuzlarının 
üzerinde taşıyarak ağalarına götürdüler. 
Sonra kenti harabeye çeviren dev toplar-
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dan birinin üzerine yatırarak bu Hıristi
yan askere layık olduğu cenaze arabası
nı sağladılar. 

Savaş Alanında Mutlu Ölüm 
Osmanlılar, Zriny'nin altı yüz arkadaşı
nın cesetleri üzerinden geçerek kaleye 
saldırdı. Zriny'nin mabeyincisinin, hazi
necİs İnin sakallarını kestiler. Sadrazam 
genç hazineciye, efendisinin yıkıntılar al
tında kalan servetinin ne olduğu nu so
runca, Macar böbürlenerek şu yanıtı 
verdi :  
"Efendimin yüz bin Macar dukası, yüz 
bin Macar eküsü, çeşitli boylarda bin ta
ne altın kupa ve zengin bir mutfak takı
mı vardı .  Hepsi yok edildi. Fakat size,  
biraz sonra ayaklarınızın altında patlaya
cak baruttan bir servet bıraktı." 
Henüz cümlesini  tamamiarnıştı ki, ko
mutanın hizmetkarı tarafından ateşlen
en barut birden patladı. Beş bin Osman
lı harabelerin altında kaldı. 
Kanuni  Sultan Süleyman da Zigetvar 
patlamasının ışığı ve gürültüsü altında 
son nefesini veriyordu .  Dizanteriye ya
kalanmış olan ve bu seferin uzun sürme
si yüzünden iyice yorulan cihan padişa
hı, Eylül 'ün beşini altısına bağlayan ge
ce son zaferinin sevincini beraberinde 
götürerek yaşama gözlerini yumuyordu. 
Buyruğuyla hastal ığı ordudan gizle
miş olan Sokollu, ölümünü de gizlemek 
için daha fazla özen gösterdi .  Zamanın
dan önce olayın ortaya çıkarak karışık
lığa neden olmasından çekinerek, pa
dişahı en son gören hekimi ortadan kal:. 
dır dı .  

Kanuni Sultan Süleyman'ın katibi Feri
dun ile Başsilahtar Cafer bu sırrı bilen ki
şilerdi. Sadrazam, padişahın ifadesini ve 
imzasını taklit ederek ordu içinde bildi
riler dağıttı. Bu bildiride askeri kutluyor 
ve ödüllerini kendi veremeyeceği için 
üzüntülerini bildiriyordu. Ayrıca sadra
zamın orduyu Belgrad'a götürmesini is
tiyordu.  
Yaşlı padişahı yaldızlı kafes ve tahtıre
vanının perdeleri arkasından görmeye 
alışkın olan askerler, ölüp ölmediğine da
ir hiçbir kuşku duymuyorlardı. 
Ordu ağır aksak Belgrad 'a ilerlerken 
arkasından hükümdarlarının naaşını ta
şıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'la en 
üst noktasına erişmiş ve onun yok olma- . 
sıyla kaybolmaya mahkum edilmiş Os
manlıların talihi de sanki geri dönen or
duyla beraber ilerliyordu.  
O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun 
büyüklüğü ve görkemi, Kanuni  Sultan 
Süleyman i le daha iyi ölçülebil ir. 

Kanuni Döneminde 
Osmanlı Toplumu Millet 
Olmuştu 
Tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman\ 
Fransa Kralı XIV. Louis ile karşılaştırmış
lardır. Kanuni, bu kraldan daha uzun sü
re saltanat sürmüştür. XIV. Louis gibi 
devlet yöneticisi seçmede titiz davran
mış, yeteneklerini görüp değerlendirme
ye özen göstermiştir. 
Adamlarının yaptıkları hizmetleri ken� 
disine mal e tmiştir. Tam bir otoriteye, 
çevresindekilerin kişiliğine olan bağlılı-
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ğına sahip olmuştur. Fakat Fransa kra
lı gibi saltanat dönemini hazırlayıp rahat 
duruma getirecek bir Richelieu ile Ma
zarin gibi devlet adamlarına sahip olama
mıştır. 
Zalim, sert bir askerin oğlu olarak önce 
ordusunu düzensizl ikten kurtarmış, 
onun sayesinde imparatorlukta uygarlı
ğı, rütbe s ilsilesini ve hükümdarlık ikti
darının yasallığını sağlamıştır. Tahta 
geçtiği sırada milletinin durumu ile ya
şama gözlerini  yumduğu sıradaki duru
mu saltanat döneminin en tarafsız kara
rını verecek niteliktedir. Osmanlılar bir 
orduydu, Kanuni Sultan Süleyman on
dan bir millet yaratmıştı. 

Osmanlı İmparatorluğu 
Her Alanda Gelişmişti 
Kanuni Sultan Süleyman tam on dört se
fe ri s ı rasında imparatorluk için çok 
önemli iki müstahkem mevkii biri deniz
de Rodos, öteki karada Belgrad'ı fethet
mişti. Mısır, Suriye, Mezopotamya, Me
d ine, Mekke, Bağdat, Kırım, Karade
niz'in iki kıyısı, Tuna ağızları, E flak, 
Bağdan, Sırbistan, Transilvanya, Hırva
tistan, Arnavutluk, Mora, Budin ve Zi
getvar'a kadar Macaristan ve Lehis
tan 'ın bir bölümü imparatorluğa sımsı
kı bir biçimde bağlanmıştı. Bu ülkeler ve 
eyaJetler ya İstanbul'dan atanınıştı ya da 
o yerlerin mil l i  hanedanlarından padişa
ha bağlı bir valiyle yönetiliyordu. 
Bazı eyaJetler de prenslik olarak Osman
lı İmparatorluğu'na bağlı bulunuyordu. 
Dicle, Fırat ve Nil'den Tuna'ya kadar ırk 
ve din farkı gözetilmeksizin Osmanlı lm-
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paratorluğu, kalbi İstanbul 'da atan mu
azzam bir konfederasyon olarak uzanı
yordu. En geniş zamanlarında bile Ro
ma İmparatorluğu ile Konstantin döne
minde Bizans İmparatorluğu yeryüzünün 
bu kadar büyük bir bölümünü kontrol al
tına alamamışlardı. Yüz yirmi milyon in
san Kanuni Sultan Süleyman'ın egemen
liğini tanıyordu.  
Fakat fetihlerle yetinmemek, devletin 
yönetim mekanizmasını kurtarmak ge
rekiyordu. İşte hükümdarın dehası bu 
konuda kendisini gösterdi. Osmanlı İ�
paratorluğu 'nda gelişen kurumlara bir 
göz atarsak; dinin, adaletin, sivil yöneti
min, ordunun, maliyenin ekonominin 
ulaştığı düzeyin Sultan Süleyman'ın ölü
münde ne durumda olduğunu daha iyi 
anlarız. 
B ir millet yarattığı kurumlarla takdir edi
lir. Orduları onun sınırlarını genişletir
ken, onun varlığını ancak kurumları 
sürdürebilir. Dokuz saltanat dönemi, 
Osmanlı İmparatorluğu'na ihtiyacı olan 
alanı sağlamıştı. Sultan Süleyman yasa
larıyla ülkesinin geleceğini güvence al7 
tına aldı. 

Din Adamlan Sınıfına 
Sağlanan Ayrıcalıklar 
Yürürlükteki yasaların bütünü Kuranı
kerim'den alınmıştı. Din adamları da onu 
yorumlamakla görevliydi. Dinbilimi ve 
hukuk içiçe girmiş, kaynaşmıştı. Fa
kat, bu din ve hukuk adamlarının verdik
leri kararların akla, ahlaka, vicdana uy
gun ve otoriter olması için bağımsızlık
larını sağlamak gerekiyordu .  Çünkü 
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devletin sivil yönetim mekanizması on
ların elindeydi. Charlemagne'dan sonra 
Batı dünyasında kilisenin otoritesi, yük
sek rütbeleri, eğitime egemen olması ve 
kendine ait mahkemeleri ne ise, XVI. 
yüzyılda Sultan Süleyman'ın s ivil dev
let adamları da öyleydi. 
Ancak hem hükümdar, hem halife olan 
Kanuni  Sultan Süleyman, din adamları 
üzerinde de, Batılı hükümdarların papa
nın elçilerine karşı yapmaya asla cesaret 
ed em eyecekleri bir egemenlik, disiplin 
ve kurallar silsilesi kurmuştu. 
Ruhani iktidar ile geçici sivil iktidar Os
manlı İmparatorluğu'nda bir arada yaşa
maya çalışıyordu.  Bunlar organik bir 
kargaşalık içinde birbiriyle mücadele et
miyorlardı. Hükümdar ile ruhani önder 
bir kişide bi rleşiyordu. Şeyhül islam 
onun tarafından aranıyor ya da görevden 
alınıyordu. Din adamları da onun vicdan 
konseyi oluyordu. 
Yalnız, nasıl Tanrı'nın hükümleri insan
ların ilişkilerinde tarafsızsa Kanuni Sul
tan Süleyman da o vicdan konseyinin hiç 
olmazsa bağımsız görünmesini  sağla
mak için ayrı bir örgüt kurmuştu .  
Bu örgüt devlet yardımı ve vakıftarla des
teklenen medreselerde eğit imin ta
mamlıyor ve yaşıyordu. Kanuni Sultan 
Süleyman din adamlığının ilk rütbelerin
de bulunan bu adayları, on ayrı derece 
içinde sınıflandırmıştı. 
Örgüte kabul edilen aday, hem her tür
lü vergiden muaf oluyor, hem de varlı
ğını olduğu gibi çocuklarına bırakabilme 
ayrıcalığına sahip oluyordu .  Kişilerin 
maliarına el konulmasının yasal olduğu 
bir ülkede, böyle bir ayrıcalığa sahip bu-

lunan din adamları kısa sürede büyük 
servetiere kavuşuyordu. Din adamları 
zenginliğin sürekli l iği, bağımsızlık, iti
bar ve üstünlük bakımlarından diğer sı
nıflarından ayrılıyordu.  Kanuni Sultan 
Süleyman bir ırkın en belli başlı kusu
ru olan askeri bir oligarşinin üzerinde si
vil bir sınıfın geleceğini  güvence altına 
almak için böyle düşünüyordu .  

Yasalarda Yapılan 
Değişiklikler 
O zamana kadar keyfi olan ceza yasala
rı, kadıların hükümlerinde belirli bir yol 
izlemeleri için yazılı hale getirildi. Kadın
ların dokunulmazlığına ve gelenekiere 
karşı işlenen suçların cezaları birincisi 
için ağırlaştırılırken, ikincisi için hafifle
tildi. Herhangi bir Osmanlının karısına 
ya da kızına sarf edilen bir söz ya anlam
lı bir bakış para cezasıyla cezalandırılı
yordu. B ir babanın ya da bir kocanın 
evinden bir oğlanın ya da bir kızın kaçı
rılmasıysa ölümle cezalandırılıyordu.  
Erkekler ya da kadınlar arasında dövüş, 
saka) koparma, küfür, el kaldırma, vur
ma, yaralama ve cinayet, verilen zarara 
göre ağırlaşan biçimde cezalandırılı
yordu.  
Hırsızlık, gasp, haydutluk, suçu n ağırlı
ğına göre değişen biçimde ceza görmek
le beraber, el yalnızca at hırsızlığında ke
siliyor, hırsızlık yaparken cana kıyma ya 
da yaralama görülürse suçlu idam edili
yordu.  
Aynı zamanda birisinin kölesini kaçırma
nın karşılığı da ölümdü. Köyler ve kasa
balar kendi arazileri içinde çalınan mal-
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lardan sorumlu tutulurlardı. Yalan yere 
tanıklık, sahte imza ve kalpazanlık da el 
kesmeyle cezalandırıl ırdı .  İ ftiracılar, 
başkasının namusunu lekelerneye çalı
şanlar, yüzde on birden fazla faiz alan te
feciler, insana yardımcı olan hayvaniara 
kötü davrananlar, yasanın emrettiği bi
çimde ceza görürlerdi .  
Gıda maddelerinin bolluk ya da kıtlığı
na göre her seferinde değiştirilecek ha
zırlanan tarifeler, her türlü tüketim ve 
hatta lüks maddelerin fıyatlarını tespit 
ederdi. Kuran tarafından yasaklanmış 
olan, fakat sonradan alışkanlık dolayısıy
la satı lmaya başlanan şarap, yeniden 
yasaklanmıştı. 
Kahve alışkanlığı Suriye yoluyla gelen 
Arap kervancılarla yayılmıştı. Kervancı
lar, kahve fıdanını kemiren develerio 
kuvvet bulduklarını, neşe ve şarhoşluk 
belirtileri gösterdiklerin i  söylemişler
dir. Aynı bitkinin tohumlarını kaynatıp 
içtiklerinde aynı etkileri duymuşlardır. 
Böylece kahve tiryakiliği bütün çölü sar
mıştı. Daha sonra bu kahve tiryakiliği ya
vaş yavaş ilerleyerek İstanbul'a kadar gel
mişti. 
Bu bitkinin özünü hazırlayıp gelenlere 
satmak üzere "kahvehane" adında dök
kanlar açılmıştı. Gitgide bu dökkanlar da, 
şarap satılan meyhaneler gibi, halkın hu
zurunu kaçıran genel toplantı yerleri ol
muştu. 
Devlet, din adamlarına çağrıda buluna
rak, keyif verici kahvenin de şarap gibi 
Kuran'da yasaklanıp yasaklanamayaca
ğını inceletti. Hükümler birbirinin zıd
dı olarak ortaya çıktı. Bir bölümü kahve
yi uykunun ve cinsel iktidarın düşmanı, 
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rüyaların c ini  ve hayallerin kaynağı ola
rak gösteriyordu .  
Kanuni Sultan Süleyman'ın uyguladığı 
yasalar sisteminin belirgin özelliği, ceza
ların hafıfletilmesi olmuştur. İki nci de
recede kalan suçlar için ölüm cezası 
kaldırılmıştır. Kişinin ya da ailesinin 
öcünü alması için uygulanan kısas yasa
sı da kaldırılarak, kadı tarafından para ce
zasına dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

İmparatorluğun Vergi 
Sistemi 
İmparatorluğun para işleri Sultan Süley
man döneminde basitleşti ve düzene gir
di .  Devlet hazinesi başlıca dört kaynak
tan gelen gelirlerle doluyordu .  
Müslümanlar yüzde iki, Hıristiyan halk 
yüzde beş ve yabancılar yüzde on güm
rük vergisi ödüyordu .  
Bütün toprak ürünlerine onda bir uygu
lanan aşar vergisi, işlenen ürünler için yir
mide bir, orman ya da otlak gibi toprak
tan hemen alınan ürünler ile meyveler 
üzerinde onda birdi. 
Arazi vergisi tarım ürünleri üzerinden 
alındığı gibi, üretilen ürünler göz önüne 
alınmaksızın da tahsil edi liyordu. Do
ğu'da çok eski dönemlerden beri yerleş
miş olan kadastro yönetimince tespit edi
len vergi oranları hiçbir zaman değişmez
di .  Kuraklık, sel ve kıtlık durumlarında 
arazi vergisi alınmazdı. 
Bir de adam başına alınan vergi vardı .  
Yurttaşlar sınıfa ayrılmıştı: Zenginler, or
ta halliler ve fakirler. Herkes ait olduğu 
sınıfa göre vergisini öderdi.  Kadınlar, re
şit olmayanlar, körler, köleler, hastalar, 
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dervişler ve dilenciler bu vergi kapsamı 
dışındaydı. 
İki düzensiz gelir kaynağı vardı. Görev
den alınan devlet adamlarının maliarına 
hazine adına el konuluyordu. B ir de ma
den işletmelerinden alınan vergi, hazi
neye büyük kazanç sağlıyordu.  Her al
tın, gümüş, demir, kurşun ve bakır ma
deni üretiminin beşte biri Hazine'ye ka
lırdı. Hemen hemen bu vergilerin tama
mı, devlete her yıl belirli bir parayı 
ödemek üzere aniaşan ve her türlü ris
ki göze alan kesenekçiler21 tarafından 
yürütülürdü. 

Devlet Gelirleri Dört 
Sandıkta Toplanırdı 
Devlet gelirleri, her birinin ayrı harcama 
yeri olduğu için dört ayrı sandıkta top
lanırdı. Bu sandıkların birincisi aşar ve 
maden vergisi ile savaş ganimetieri üze
rinden hükümdarların hakkı olan beşte 
birler ile dolardı. Bu gelirlerin harcama 
alanları öksüzlere, çok fakir olanlara, yol
culara ve fokaraların geçimine aitti. 
İkinci sandıkta, arazi ve kişi vergileri, el 
konulan mallar ve Osmanlı İmparatorlu
ğu'na bağlı devletlerin ödedikleri vergi
ler toplanırdı. B iriken para imar işleri
ne, kalelerin, köprülerin, kervansarayla
rın, hanların yapımına, bakımına ve 
onarılmasına, din adamları ile askerlerin 
ihtiyaçlarına harcanırdı. 
Bu sandığın geliri aynı zamanda eğitim, 
memurlar ve ordu giderleri içindi. 

Üçüncü sandıkta, devlete intikal eden 
varissiz servetler toplanırdı. Buradan 
imaretler, hastaların bakımı, türbeleri n 
yaşatılması ve kimsesiz çocukların mas
rafları için harcamalar yapılırdı .  
Dördüncü sandık gümrük vergileri için
di .  Bu sandıktan yapılan harcamalar, 
devletin İslam kardeşliği esasına göre 
mülksüz Müslümanlara, aşırı borçla
nanlara, yurt uğruna silaha sarılanlara, hac 
masraflarını  ödeyemeyecek durumda 
olanlara, yabancı b ile olsa yolculuğu sı
rasında parasız kalanlara, efendilerini'n rı
zasını alıp da fidyelerini ödeyemeyen kö
lelere ayrılmıştı. 

Padi§ahın Taht Hakkı 
Padişah milli  gelir üzerinden taht hak
kını alırdı. Saray defterdan bu işi için sa
bit sekiz yüz elli bin kuruş, sarayın ba
kımı için dokuz yüz bin kuruş ve hizmet
karların yiyecekleri için iki yüz elli bin 
kuruş alırdı. 
Mutfak kahyasının dokuz yüz bin, ahır
lar kahyasının da üç yüz bin, imparator
luk hareminin bakımı için zenci harema
ğasının da altı yüz altmış bin kuruşluk 
ödenekleri vardı. 
Valide sultanların kişisel arazileri ve 
tırmarları vardı .  Geliri olan topraklar 
sadrazamlara, kaptanıderyalara, beyler
beylerine bağışlanırdı. 
Tırnar sahipleri atlı birlikleri hazırlamak
la yükümlüydü.  Din adamları, camiler, 
kadılar, okullar, kütüphaneler devletten 
yardım görmezlerdi. Bunlara, camiierin 

21 Burada ''kesenekçi" kelimesi, Osmanlılardaki "iltizamcı" yerine kullanılmıştır. iltizam, "devlet gelirlerinden birinin 
toplanmasını üstlenme" anlamına gelmektedir. 

471 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

korunması ve yönetimini üstlenen vakıf
ların gelirlerinden ödenek sağlanırdı. 

En Tehlikeli Görev 
Her yıl gelir ve gider bütçesi hazırlanırdı. 
Devletin borcu yoktu. Padişahın kişisel ha
zinesi ile devlet hazinesi birbirinden ke
sin olarak ayrılmıştı. Hükümdar ihtiyacı 
olduğu zaman hazineden ödünç para alır, 
refaha kavuştuğu zaman borcunu öderdi.  
Defterdar bugünkü maliye bakanına 
eşti. Her akşam gelir gider hesaplarını çı
karır; haftada iki defa da sadrazama he
sap verird i .  Askerlerin ücretlerinin dü
zenli ödenmesi en öne ·nli ve en tehlike
li göreviydi.  

Vazgeçilmez İlke 
Savaş yönetimi, fatih bir millet için en 
fazla dikkat çeken kon uydu. Buna rağ
men barış her zaman Osmanlıların vaz
geçilmez i lkesi olmuştur. Hz. Muham
med de zaten bu nokta üzerinde durmuş 
ve şöyle demişti: 
"İnsan Tanrı 'nın bir eseridir, onu orta
dan kaldırmak isteyenlere lanet olsun !"  
Hadis yorumcuları, savaşın ancak Tan
rı'nın kelamını yaymak ve milli fe laket
leri önlemek amacıyla yapı ld ığı zaman 
yasal olduğunu belirtmişlerdir. 
Bir kere savaş i lan edilirse her Müslü

man asker sayılırdı. Eğer hazinesi savaş 
harcamalarını ödeyemeyecek duruma 
gelirse, herkes ücret almaksızın savaşmak 
zorundaydı. Serveti olanlar, savaş mas
raflarına katılmakla yükümlüydü.  

Donanmayı Hümayun 

Eğer devlet milletinin b ir bölümünü si
lah altına almak isterse, bunlar çoğunluk
la bekarlardan seçilirdi .  
Padişahlar çatışma başlamadan önce "res
li m ol" önerisinde bulunurdu. Tutsakla
rın, kadınların, hastaların, çocukların, sa
katların yaşamları dikkatle korunurdu. 
Yasaya göre tutsak alınan düşmanın sa

kat bırakı lması, burnunun, kulakları
nın ya da vücudunun herhangi bir yeri
nin kesilmesi yasaktı. 
Müslüman olmayanlar askere alınmaz
dı. Din, yurt kavramının en belirgin özel
liği sayılırdı. · 

Şerhet Kasesi Altınla 
Dolardı 
Kanuni  Sultan Süleyman çıkardığı pek 
çok yazılı yasayla devletin kara ve deniz 
ordularının durumunu düzeltmiş ve ol
gunluğa eriştirmişti. Donanınayı Hüma
yun üç yüz savaş gemisinden oluşuyor
du. Sürekli si lah altında tutulanların 
sayısı ise kara ordusunda üç yüz bine 
yaklaşıyordu.  Seyyar topçu birliklerinin 
elinde üç yüz top vardı. 
Yeniçeriler, cebeciler,22 topçular Os
manlı piyadesini meydana getiri rken, 

22 Si lah yapan, onaran ve bakımıyla görevli bulunan; savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran askeri sınıf. 
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Yeniçeri ağas1 

s İpahi ve silahtarlar atlı b irlikleri oluş
tururdu .  
Hıristiyan çocukların zorla Yeniçeri Oca
ğı'na alınması kaldırılmış, eğer kendiliğin
den ocağa girmek isteyen çıkarsa din de
ğiştirme zorunluluğu da konmamıştı. 
Ölen yeniçerilerin çocuklarından ve yakın 
akrabalarından yeni askerlerini bulan bu 
örgüt, hemen hemen babadan oğula ge
çer bir duruma gelmişti. Sivil ve askeri 
okullar, Yeniçeri Ocağı'na bağlanmıştı. 
Bir yeniçerinin birliğe katılması sırasın
da yapılan törenler göz al ıcı ve etkile
yici olurdu. Namazdan sonra kışlaya so
kulan adaya, s ırayla d iziimiş yeniçeri
lerin önünde külah ve cüppe giyd iril ir, 

sonra yoldaş adını alarak birlik beyinin 
elini öperdi .  Daha sonra adı  sici l  def
terine yazılırdı. 
Yeniçeri ağası adayın kulağını b ir eliyle 
tutarken, öteki eliyle ensesine hafifçe to
kat atar, böylece bundan sonra yasalara, 
gelenek ve görenekiere bağlı olmayı 
kendisine hatırlatırdı. 
Uzun zaman on iki bin kişilik mevcudu 
olan bu örgüt, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde altmış bini  buldu .  Daha 
sonralarıysa iki yüz binin üstüne çıktı. 
Sözlü ceza, hapis, falaka, ömür boyu ha
pis ve ölüm cezaları Kanuni  Sultan Sü
leyman' ın yasalarında kayıtlı  olan ce
zalardı .  
Padişahın da Yeniçeri Ocağı'na dahil ol
ması düşünülmüştü. Hükümdar ile ye
niçerilerin bu kardeşlİğİn İ  belirten bir 
taht, imparatorluk ortasının23 salonunda 
saklı tutulmaktaydı .  Padişahın kışiaları 
önünden her geçişinde, yeniçeriler ken
disine bir kase şerbet sunma ayrıcalığı
na sahipti. 
Had ımağası da bu kaseyi ağzına kadar 
altınla doldurur ve Yeniçeriağasına ve
rerek askere dağıtılınasını padişah adı
na i sterd i.  
Ordunun temelini oluşturan bu piyade, 
atlı ve topçu birliklerinden başka, tımar
lardan sağlanan milis görünümündeki as
kerlerden de savaş halinde Kanuni Sul
tan Süleyman'a iki yüz bin kişilik bir or
du kurulurdu.  

2 3  Yeniçerilerde tabur y a  d a  bölük. Ortalarda bin altı yüz kadar yeniçeri bulunurdu. 

473 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Kıyı Kentleri Kadırga 
Yapmakla Yük:ümlüydü 
EyaJetlerden alınan gelirler arasında, 
donanmanın ihtiyacı olan kereste, reçi
ne, zift, katran, yelkenbezi gibi madde 
daima öncelik tanınırdı .  
İzmit yöresi çınar ve çam kerestesini, Ka
vala demiri, Ağrıboz Adası katranı, Ka
radeniz kıyıları keteni, Çanakkale fab
rikaları bezleri sağlardı. 
Büyük kıyı kentleri tam donanımlı bir ya 
da iki kadırga yapmakla yükümlü idiler. 
Gelibolu, Selanik ve İstanbul'da bronz 
top dökümhaneleri, çı pa için izabe fırın
ları ve barut fabrikaları kuruldu.  Kızılde
niz'de bulunan ve Süveyş ile Hindistan 
arasında görev yapan donanmadan baş
ka, her ilkbaharda iki ayrı donanma İs
tanbul 'dan ayrılır, biri Karadeniz'e, öte
ki Akdeniz' e inerek ayaklanmaları bas
tırmak, vergileri toplamak, korsanları sin
dirmek, Afrika 'daki imparatorluğa bağ
lı beyliklere, müttefiklere ve düşmanla
ra devletin deniz gücünü göstermek 
gibi alışılagelmiş görevlerini tamamlar
lardı. 
Denizler egemeni denen kaptanıderya
ya Ege Denizi'ndeki otuz ada bağışlan
mış, yardımcı olarak altı yüz subay ve
rilmişti. Devlet içindeki saygın lığı he
men hemen sadrazarnın saygınlığına e
ş itti. 
Avrupa ve Asya'da hiçbir devlet, doğa, 
kara ve deniz malzemesi bakımından, 
kendisine bu kadar üstünlük sağlayacak 
olanakları bir arada bulamamıştır. Ancak, 
Kanun i  Sultan Süleyman'dan sonra ge
len hükümdarların çıkardıkları kararna-
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meler; karada başarılı olan Osmanlı or
dusunun, denizlerde de başansını sürdür
mesini  sağlayamadı. 

Kadın ve Çocuklara 
Sağlanan Güvence 
Kanuni  Sultan Süleyman, aile bünyesi
ni esas alarak, gelenekleri, görenekleri, 
alışkanlıkları, töreleri, hükümleri ve 
hoşgörüleri yasa haline getird i .  
Nüfusun artması iç in  evleome hem d i
ni, hem de milli  bir görev haline geti;il
di. Arabistan'da cinsiyetler arasındaki sa
yısal farklılıktan doğan kargaşalığı önle
yen Kuran dört kadınla evlenıneye izin 
veriyordu. Ancak Osmanlılar ender ola
rak birden fazla evlilik yapardı. Kölele
rine özgürlüklerini  bağışlamadan evle
nemezlerdi .  B ir Müslüman kadının  
Müslüman olmayan bir  erkekle evlen
mesi kesin biçimde yasaklanmıştı. 
Kocanın kaniarına sağlamakla yükümlü 
olduğu barınma, giyim kuşam, yiyecek 
ve hizmet gibi yükümlülükler servetine 
orantılı olacak biçimde dağıtılırdı .  Karı
larına danışmadan onları ü lke ya da 
kent değiştirmeye zorlayamaz, uygun ol
mayan önerilerde bulunamazdı. 
Kocalar, eşlerinin hiç olmazsa haftada bir 
defa babalarını, analarını ya da yakın bir 
akrabalarını görmelerine engel olamaz
lardı. Kadının, kocasının kaprislerin
den ya da iftiralarından sakınması için 
boşanma sağlam temeller üzerine kurul
muştu. 
Boşanma Kuran'da da geçen şu cümley
le sınırlanmıştı: "Karısını sırf zevk yüzün
den boşayanlar Tanrı'nın lanetine uğra-
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sınlar." Boşanmış kadın, her iki cinsiyet
ten de çocuklarını yanında alıkoymak ve 
büyütmek hakkına sahipti. 
Anne ve babaların çocuklarına olan gö
revleri, kızsa 'evlenme çağına, erkekse 
rüştünü ispat edinceye kadar, onlara 
bakmak ve eğitmekti. 
Çocukların görevleri de yalnızca anne ba
balarının değil ,  bütü n yakın akrabalan
nın geçimini sağlamaktı. Babanın, oğlu
nun çalışarak kazandığını almasına ve 
rüştünü ispat etmemiş çocuklarını evlen
dirmesine izin verilirdi. Ama bir defa rüş
tünü ispat ettikten sonra çocuklarına da
nışmadan onlar hakkında herhangi bir iş
lem yapamazdı. 
Devlet, terk edilmiş çocuklarla ilgilen
mek zoru ndaydı .  Babasız çocuklar top
lum adına yedirilip içirilir, giydirilir ve 
eğitilirlerdi. Yasa onları daima korur ve 
özgür sayardı.  
Yasada şöyle bir hüküm yazılıydı. 
"Her kim ki bir cami, hamam kapısın
da, sokakta ya da kırda bir çocuk bulur
sa, onu önce kendi evine götürmek ve 
gereken özeni göstermek zorundadır. 
Eğer çocuğu bulan onu evlat edinirse, o 
çocuk öz evladın bütü n  hakianna sahip 
olur. Eğer o kimse çocuğu evlat edinmek 
istemezse, o zaman devlet, çocuğun ba
kımını üzerine alır." 

Divan, İmparatorluğun 
Yönetim Kurumuydu 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun yönetim 
sisteminde günümüzde bile birtakım ek
siklikler görülür. Sistem sürekli olarak is-

tilacı devlet kişiliğini korumuştur. Ver
gi tüm yurttaşlardan alınmamış, yalnız
ca devlete bağlı toplu mlardan tahsi l  
edilmiştir. 
EyaJetler yerel yöneticiler yerine İstan
bul'dan atanan val ilerle yönetilmiştiL  
Irklar, gelenekler, dinler keşmekeşi ar
ka arkaya fethedilen ülkelerde ege
menliğini sürdürmüştür. Uyruklar ara
sında gerçekleşmek fırsatı bulamamış 
olan mill i  bütünlük, yönetim s istemin
de de oluşma fırsatı bulamamıştır. Ata
dığı yöneticilerle egemenlik süren: ama 
gerçek anlamıyla yönetemeyen bir fatih 
toplumda her şey keyfe ya da feodal sis
teme bağlanmıştı. Buna rağmen Kanu
ni Sultan Süleyman döneminde sivil yö
netim s istemi bir düzene girmeye baş
lamıştı. 
İmparatorluğun yönetimi Divan adı ve
rilen iki büyük kurul tarafından yürütü
lür ve gözetilirdi .  
B u  d ivanlar ın  bir incis inde polit ika ,  
adalet ve yönetim işleri görüşülürdü.  
Divan padişahın sarayında i nşa edilmiş 
kubbe altında toplanırdı.  Hükü mdar, 
önü ince bir perdeyle kapatılmış bir ka
fes arkasından Divan toplantılarına ka
tılırdı. 
Divan haftada bir kez toplanırdı .  Hü
kümdann başkanlığı altında devletin en 
yüksek memurlan olan sekiz s iyasi da
nışman, kurulun sürekli üyeleriydi.  Al
tın işlemeli kumaşla örtülü, kubbenin 
tam altına gelen yanın sofada vezirler ve 
devletin önemi işleri için o toplantıya 
kabul edilen yüksek memurlar otu
rurlardı. 
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Sadrazam tam ortada ve Divan'ın geri ka
lan üyelerinin karşısında tek başına otu
rurdu. Sağında kaptanıderya, solunda ka
zaskerler ve ordunun yüksek rütbeli 
subayları yer alırdı. İstanbul'da bulunan 
üç tuğlu paşalar ile vezirler Divan top
lantısına katılabilirlerdi.  
Divan kahyalan her gelenin yerini, sıra
sını, yürüyüş tarzını son derece dikkat
le ayarlardı. Toplantı gündoğumoyla 
başlardı .  Görüşmelerin birinci bölü
münden sonra salonda Divan üyelerine 
bir yemek verilirdi. 
Aynı zamanda Divan 'ı koruyan bin iki 
yüz yeniçeri, sİpahi ve silahtara da direk
li avluda ekmek dağıtılırdı. Bakır kazan
ların içinde dağ gibi yığılmış pilav ve zer
deden bakır taslada servis yapılırd ı .  
Eğer askerler yemeğe dokunmazlarsa bu 
sessiz bir itiraz sayılır, vezirler ilerde bir 
ayaklanma olacağını  sezerek hoşnut
suzluğun nedenlerin i  araştırırdı. 
Yemekten sonra padişah, taht salonun
da bütün Divan üyelerini huzuruna ka
bul edilirdi. 
Babıali Divanı 'na sadrazam başkanlık 
eder ve haftada beş kez toplanırdı. Dev
letin bütün büyük memurları bu toplan
tıya katılır; şikayetleri olan halktan kim
seler kabul edilirdi. Bu ikinci divan, bir 
devlet kurulu olmaktan çok şikayetlerin 
dinlenildiği, yargılama yapılan bir yüce 
mahkeme niteliğindeydi. Sivil yöne
tim sorunlarını görüşmek ve çözüme bağ
lamak için sadrazam tarafından padişa
ha bildirilirdi. İlk önce kendisi sorunu 
tartışmaya koyar, öteki Divan üyelerinin 
etkilenmemesi için kendi düşüncesini en 
son açıklardı. 
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Yönetim Örgütü Çok 
Yetersizdi 
Sadrazarnın ve bu divanların altında 
beylerbeyleri ve paşalar, padişahın ke
sin güce sahip vekilieri olarak impara
torluğu yönetirlerdi. Bu mutlak vekille
rin her kentte, kasaba ve aş irette azam 
ya da şeyh ad ı verilen sivil yöneticileri 
vardı. B unlar kadıların verdikleri hü
kümler dışında, yönetimle ilgili her 
türlü karar üzerinde söz sahibi olurlar
dı. İmparatorlukta işler, başta mutlak l:fir 
sadrazam, onun altında keyfi yönetim
le eyaJetleri yöneten öteki vekiller ara
cılığıyla yürütülürdü. 
Tek bir kişinin eli altında ordu, sivil  yö
netim, maliye, zabıta, yasaların yürütül
mesi işleri toplanır; yine aynı kiş i vergi
leri toplar, aşar ve gümrük vergilerini ke
senekçiye devreder, tırnar verir ya da alır, 
asker toplar, para cezası keser, istedik
lerine ölüme kadar varan cezalar verir, 
komşu aşiretlere savaş açar, yani kısaca
sı erdemlerine ya da kosurlarına göre sa
hip olduğu eyaleti, bir baba ya da bir za
lim olarak yönetird i.  
İşte bu imparatorluk böyle yönetilir, as
ker bir valinin sıkıyönetimi altına bir ül
ke teslim edilirdi .  Bu yerkilerin hüküm
darıo denetim ve gözetiminden uzakta, 
tevekkülden başka sığınacak yeri olma
yan halkı tamamen keyfi bir biçimde yö
netmesindeki sakıncalar rahatlıkla kavra
nabilir. Imparatorluk sürekli fetihlerle 
merkezden uzaklaştıkça yasalar, edebiyat, 
sanat, görkemli yaşantı, şan ve politika 
alanları da gelişiyor, buna karşılık yöne
tim sistemi o derecede yozlaşıyordu. 
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Sürekli bağımsız ve fatih aşiretler olarak 
yaşamalarından Osmanlı ırkının yönetim 
alanında en büyük kusuru ortaya çıkmış
tı. Örneğin içişleri bakanlığı yoktu. Ya
ni milli yaşamın hiyerarşik ve düzenli ça
lışmasını sağlayacak binlerce çark olma
sına karşılık bir büyük yay yoktu. Yöne
tim alanında ilerlemek ve yenilikleri uy
gulamak hemen hemen olası değildi. Yö
netim biçimi tamamen yöneticinin ka
rakterine bağlıydı. 
İşte Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalıla
rın gözü önünde ordu ve başkent olarak 
en yüce noktasına erişirken, eyaletlerin
de nüfuzu azalıyor, verimsizleşiyor, fa
kirleşiyor ve gerilerneye başlıyordu. 
Din, adalet, hukuk, savaş yeteneği bu 
millette geliş irken, Batılı milletierin 
özelliği olan düzen, birlik, hiyerarşik so
rumluluk günümüze kadar yazgısını et
kiliyordu. Bu milletin elinde muazzam 
bir toprak, insan ve yeraltı zenginlikle
ri toplanıyor, fakat bütün bunlardan ye
terince yararlanamıyordu. Böylece elinin 
altındaki her şey, toprak, insan ve zen
ginlikler koruyordu. 
İmparatorluk neden sonra yönetim örgüt
lerindeki bozukluğu fark edebildi. Ancak 
reformcu hükümdarlarının ve devlet 
adamlarının eliyle kendisini toparlayabi
lirdi. Artık bu millet için konu olan yal
nızca büyüklük değil, var olma sorunudur. 
Son iki hükümdarları Mahmud ve Ab
dülmecid, dönemlerini ve yaşamlarını 
milli yenileşme için harcamışlardı. 
Eğer milletleri onları aniarsa Osman 
Bey'in ırkının ilk yurtsever hükümdar
ları olacaklardı. 

Saray Başlı Başına Bir 
Başkentli 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde sa
ray çevresi artık s iyasal bir kurum hali
ni almıştı. Osman Bey'in çadırı yerine 
Konstantin'in sarayıyla mukayese edile
bilecek bir saray yapılmıştı. Avluları, bah
çeleri, suları, ormanları, köşkleri, kubbe
leri, haremleri ve İstanbul'un en güzel 
tepesi üzerindeki konumuyla saray, baş
lı başına bir başkent olmuştu. 

• 
Birinci avlu üzerinde Hazine Daires i,  
bahçeler, hastane, ekmek ambarı, silah 
deposu, darphane ve büyük ahırlar yer 
alırdı. İkinci avludan bir kemerle ayrı
lır, gözden düşmüş vezirler, beyler
beyleri ve paşalar orada, celladın daire
sinin yanı başında tutuklanmalarını, 
bağışlanmalarını ya da idamlarını bek
lerlerdi. Bu avluda Arş iv Dairesi, yeni 
Divan salonu, şeref hırkaların ın depo
su, haremağasının dairesi ve mutfaklar 
bulunurdu. 
İkinci avlunun sonunda Bab-ı Saadet 
denilen üçüncü bir kapı padişah ile ha
reminin oturduğu kutsal daireye açılır
dı. İç sarayda, birbirinden bahçelerle 
ayrılmış bir sürü irili ufaklı köşk yapıl
mıştı. 
Çınar, çam ve servi ağaçları arasında kur
şun kaplı kubbelerden deniz ve göğün 
birleştiği mavi ufuk fark edilirdi .  Geniş 
bir başkentin gürültüleri ve tahtın gör
kemi arasında rastlanan yabani bir doğa, 
sessizlik ve yalnızlık Osmanlı sultanla
rının kırlara ve temaşaya olan hasretini 
yansıtmaktaydı. 
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Sarayda On İki BinArkad� 
Padişahın sarayı hem bir aileyi, hem bir 
aşireti, hem de bir orduyu andırırdı. Sa
rayda padişahın ekmeğini yiyen en az on 
iki bin yaşam ve yazgı arkadaşı barınırdı. 
Doğuluların çok önem verdikleri baba 
otoritesinin bilinçaltının bir tepkisi ola
rak, padişaha en yakın ve en samimi ki
şi ,  gençliğinde kendisine ders vermiş 
olan lalası olurdu. Sonra, minarelerden 
namaza çağıran, seslerinin güzelliği sa
yesinde seçilmiş otuz iki müezzinin ba
şında imam gelirdi. Onun arkasından, 
hepsi din adamları olan yirmi iki yardım
cı hekim ile hekimbaşı yer alırdı. 
Gökbilimciler ve müneccimler sürekli 
göğü inceleyerek imparatorluğun ve 
padişahın özel yaşamını etki leyece k 
olayları bulup çıkarmaya çalışırlardı .  
Dış kapıcıları ve saray mehterini yöne
ten bostancıbaşı, padişah kayıkla geziye 
çıktığı zaman dümeni tutard ı. Sarayın za
bıtası onun elindeydi. Zindancıları ve 
cellatları yönetir, idam hükümlerini ye
rine getirirdi. Ortalıkta pek görmez, adı 
bile dehşet uyandırmaya yeterdi.  Emrin
de, sarayın muhafızları olan altı bin bos
tancıdan seçilmiş, beş yüz silahlı bostan
cı bulunurdu. 
İmrahor, Edirne'den Bursa'ya kadar pa
dişahın kişisel çayırlarını yönetmekle gö
revliydi. Emri altında iki bin altı yüz yar
dımcı İmrahor ile at uşağı görevinde olan 
altı bin Bulgar köylüsü vardı. 
Soyluların, paşaların ve beyterin oğulla
rından seçilmiş yüz elli kapıcıbaşı sara-

yın kapılarını kollardı. Ayrı bir bölük ha
l inde padişah camiye giderken eşlik 
ederler, yabancı elçileri huzura alırlar, 
eyaleriere padişahın sürgün ve ölüm 
fermanların ı götürürlerdi. 
Sekiz yüz çadırcı, padişahın ve haremin 
çadırların ı  Boğaz'ın ve sarayın bahçele
rinde kurmakla görevliydi. Aynı zaman
da cellatlık da yaparlardı. Aralarından bir 
kısmı daima ikinci avlunun kemeri altın
da bulunurdu. 
Haznedarbaşı, hazinenin kayıtlarını .tu
tar ve pad işahın huzuruna gelenlere ar
mağan ettiği s ilah, onur e lbisesi, kürk, 
sorguç ve kaftanların güvenliğiyle meş
gul olurdu. 
Sofra kahyası yanında elli  yardımcıyla 
Divan'ın sarayda toplandığı günlerde ve
zirlere yemek verilmesini yönetir ve 
denetlerdi. 
Fırında yüz elli ekmekçi, mutfaklarda iki 
yüz aşçı çalışırdı. Şerbetçİbaşının emrin
de çalışan iki yüz görevli şerbetler, mey
veler ve şekerlemeler hazırlardı. 

Akağalarm Hedefi ve 
İntikamı 
Muhafız kıtası, solak adı verilen asker
lerden kurulmuştu . Muhafız kıtası Ye
niçeri Ocağı 'na dahildi. 
Pırlanta işlemeli kemer ile belden sıkıl
mış altın işlemeli cüppeler giymiş ve 
kabzası altın kısa saidırmalar taşıyan 
yüz elli  yeniçerinden on ikisi merasim
lerde padişahın çevresinde bulunurdu. 

2 4  Osmanlı imparatorluğu' nda  padişahın hizmetinde bulunan yüksek dereceli b i r  memurluk. Çuhadarlar bugünkü ma
iyet memurunun gördüğü işleri yapardı. Çuhadarağa ise padişahın hizmetinde bulunan dört önemli ağadan biridir. 
Devlet protokolünde hasodabaşı ve silahtarağadan sonra gelirdi. 

478 



K A N U N i  S U L T A N  S Ü L E Y M A N 

Ücretli yeniçerilerden olan iki bin beş 
yüz bostancı, gece gündüz padişahın ve 
haremin köşklerini, bostanlarını ve bah
çelerini korurdu. 
On beş takım çavuş hükümdarıo ve 
sadrazamların eli altında ve acele işleri 
görmek üzere sürekli hazır beklerdi. 
Sekiz yüz muhafız, sarayın dış kapıları
nda dururdu.  Bunlardan bir tanesinde, 
padişahın arına binerken bastığı gümüş 
bir tabure vardı. Silahtarağa, sol omuzu
nun arkasına asılmış olan padişahın kı
lıcını taşırdı. 
Çuhadarağa24 cuma namazından çıkan 
padişahın arkasından gelirken halka 
avuç avuç altın saçardı. 
Üzengi ağas ı ,  padişah ata binerken  
üzengiyi tutardı. 
Sarıkağası, hükümdarıo sarıklarının ba
kımını üzerine almıştı. 
Katip, altın işlemeli bir kese içinde her 
durumda yazı yazmak için gerekli olan 
eşya yı taşırdı. Dilekçeleri kabul eder ve 
onları padişaha okurdu.  
Hazineler kemerli dört oda içinde ve 
yangından korunmak için yeraltında 
saklanırdı. İmparatorluğun kuruluşundan 
beri mevcut olan değerli eşyalar hep ora
da korunurdu. Tutulan sicillerin sık sık 
kontrol edilmesi ve haznedarın mührü
ne dikkat edild ikten sonra yeniden sa
yım yapılması bu hazinelerin ve impa-

ratorluk müzesinin ne durumda olduğu 
hakkında yeterli fikir vermektedir. 
Dilsizler, padişahın dairesinde ve otağın
da hazır bulunurlardı. Hükümdar, harem 
ve saray mensuplarıyla özel işaretlerle an
laşırlardı. 
Cüceler, türlü şaklabanlıklar yaparak sa
ra yın i leri gelenleri ni eğlendirilerdi .  
Hadım edi lmiş  olanları sarayla harem 
arasında mekik dokuyarak, padişahlar 
ile efendi ler  arasında haberleşmeyi 
sağiard ı. 

. 

Sara yda, ilerde saray ve ordu görevlerin-
de bulunmak üzere altı yüz soylu yetiş
tirilirdi. B un lar, sarayda yedi yıl onurlu 
görevlerde çalıştıktan sonra ordunun 
yüksek mevkilerine atanırdı.  
Kızlarağasının25 emrinde iki yüz zenci ha
dım, imparatorluk hareminin içini ve dı
şını gözlerdi. 
Başlarında kapıağası26 olduğu halde sek
sen akağa27 h içbir zaman saraydan dışa
rı çıkmazdı. 
Kapıağası olma tutkusu, kaybettikleri er
kekliklerini  bir ölçüde dengelerdi.  
Konstantin'den sonra gelen Hıristiyan 
imparatorların saraylarında olduğu gibi, 
bu hadımların bir bölümü sahip olduk
ları yetenek, cesaret ve iktidarla kişilik
lerinde doğaya karşı yapılan hakaretİn 
öcünü alırlardı. 

25 Osmanlı imparatorluğu'nda sarayın Haremi Hümayun denilen kadınlar bölümümün ve bütün Enderun ağalarının 
en büyüğü. 
26 Osmanlı devlet- örgütünde saray kapılarını bekleyenlere kapıcı denir, bunların başında olanlara da kapıağa sı adı 
veril irdi. 
27 Sarayın kapısını (Babüsaade) bekleyen ağalar. Bunlar Osmanlı tarihinde oldukça önemli yer tutar. Osmanlı Dev
leti'nin ilk yıllarında daha çok Macar ve Alman savaş tutsakları hadım edilerek saray hizmetinde kullanılırdı. Amirlerı 
kapıağasıydı. 
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Haremin Gizemleri 
Duvarlara Takılırdı 
Harem, kadınların sarayıdır. Daha önce 
açıkladığımız devlet ile ilgili sorunlardan 
dolayı, I. İbrahim'den sonrası hariç olmak 
üzere hiçbir padişah haremindeki serbest 
kadınlarıyla gerçek anlamda evlilik ba
ğı kurmamıştır. İçlerinden bir bölümü 
imam nikahıyla yetinmiştir. Aslında ha
rem büyük bir çoğu nlukla köle kızlada 
doluydu. 
İçlerinden pek azı kadın efendi28 tarafın
dan satın alınmıştı. Büyük bir çoğunlu
ğu, ileride padişahın yakınında bir haber
ci olması umuduyla, valide sultanlar, kız 
kardeşler ya da eyalet beyleri tarafından 
armağan edilmişti. Bu seçme kölelere 
yazgıtarına layık olacak biçimde önceden 
iyi bir eğitim verilir; İslam dininin esas
ları, okuma yazma, müzik, raks ve işle
me sanatı öğretilirdi .  
Bu güzeller arasında padişah tarafından 
seçilmiş olanlara hatun denirdi. Sayıla
rı, yasal eşler gibi dördü geçmezdi. Her 
birinin ayrı bir dairesi ya da sarayı vardı. 
Cariyelerin bir bölümü gözdelerin hiz
metine verilmişti. 
Hurrem Sultan, valide sultanın cariyele
ri arasındayken Kanuni Sultan Süley
man 'ın d ikkatini çekmişti. 
Bazı durumlarda imparatorluk haremin
de, beş yüz altı yüz cari ye ye rastlanmış
tır. Kahya hatun adında bir kadın büyük 
bir otoriteyle haremi yönetirdi. Eğer 

padiŞahın annesi ölmüşse, kahya hatu
na valide denirdi. 
Çok yüksek duvarlar, haremin çevresi
ni sarardı. İçeri gi rmek için demir ve 
bronzdan dört kapı ve kemerli bir yo
lu aşmak gerekiyordu. Tam ortada pa
dişahın köşkü yer almıştı .  Bu köşkün 
en önemli iki odası, taht ve yatak oda
larıydı.  Oradan,  pembe sütu nlar üzeri
ne oturtutmuş olan ku b besi altında, 
mermer döşeli gen iş bir hamama geçi
l irdi. 
Sofa adı verilen daire biçiminde bir oda 
padişahın köşkü i le hatunların daires ini 
ayırırdı. Her biri on iki odadan oluşan da
ireler padişahın gözdeleri arasında kıdem 
sırasına göre bölüştürülmüştü. Bu küçük 
sarayların her birinde özel hamamlar, 
bahçeler, fıskiyeler, çiçek tarhları, gölge
lik yerler bulunurdu. Haremin geri ka
lan bölümü için bir hamam, gece-gündüz 
sıcak tutulurdu. 
Gözdeler, padişahın ya da kahya hatunun 
izni olmadan birbirlerini ziyaret edemez
lerdi. Giyim kuşamları bütün doğu '
nun görkemini, aksettirirdi. Kaşmir'den 
şal lar, kürkler, mücevherler, inciler, 
adeta elbiselerine ve eşyalarına saçılmış
tı. Yıllık olarak her birine altmış bin ku
ruş verilirdi .  
Padişah haremine çok seyrek gel irdi. Ha
reme girdiği zaman ayaklarına demirli 
terlik giymesi adettir. Böylece demir ter
Iikierin mermer üzerinde çıkardıkları ses
lerle cariyeleri uyarırdı. 

28 Osmanlı imparatorluğu'nda XVI I .  yüzyıldan sonra cariyelikten sultan eşliğine yükselmiş kadın, sultan eşi. Kadıne
fendi unvanı XVI. yüzyılda Osmanlılar tarafından kullanılan "ha seki" kelimesinin yerine kullanılmıştır. Dqha önceki yüz
yıllarda kullanılan "hatun" unvanı, özellikle özgür Osmanlı prensesleri ve Türkmen beylerinin annelerine verildi. 
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Doğarken Ölüme MahkUm 
Olanlar 
Hasekilerden biri anne olursa, haremin 
bütü n  kadınlarının katıldığı eğlenceler 
düzenlenir, herkes babanın mu tlu luğu 
ile annenin şanını kutlardı. Sadrazam be
şiğe kadar gelerek saygısını gösterir, 
öteki sultan hanımlar avuçla altın ya da 
değerli kumaşlar bırakırlardı. Haremin 
eğlenceleri, özellikle yaz günlerinde, 
sarayın bahçesine kurulan çadırlarda 
yemek yemek, örtülü arabalar içinde ya
rış yapmak, yine kapalı kayıklada Boğa
ziçi 'nin şahane kıyılarında gezintiye 
çıkmak ve padişahla Anadolu ya da Ru
meli kıyılarındaki yalılarda beraber bu
lunmaktan ibaretti. Eğlenceye katılan 
hanımlar gündoğumundan önce sarayı 
terk eder, kendilerine eşlik eden hare
mağaları, herhangi bir kaçamak bakışın 
gizemli eğlencelerinin kutsallığını boz
ınamasına dikkat ederdi. 
Veliaht şehzadenin tahta geçmesiyle 
valide sultan Eski Saray'dan Yeni Saray'a 
taşınır, dairesine ait masrafları oğlu olan 
padişah tarafından karşılanırdı. Ayrıca ki
şisel masraflarını görmek üzere yılda sek
sen bin kuruş maaş alırd ı .  
Valide sultanlar tahta geçen oğu llarına 
ancak "Arslanım" d iye hitap edebil ir
lerd i.  
Hükümdarın kıziarına ve kız yeğenieri
ne sultan unvanı verilirdi. Sultan hanım
lar annelerinin yanında yetişir, eğer an
neleri ölürse çocuğu olmamış bir d iğer 
hasekiye emanet edilirlerd i .  Çok genç
ken, padişahın gözüne girmeyi başarmış 
vezirlere, paşalara ve soylulara eş olarak 

verilirlerdi. Kocaları başka kadınla evle
nemezdi. Hatta daha önce evlenmiş ol
dukları kadınlardan ayrılmak zorunda bı
rakılırlard ı. 
Cariyelerin erkek çocukları, devletin 
düzeni için doğarken ölüme mahkum 
edilirler. B unların göbekleri bağlanmaz 
ve ölüme terk edilirlerdi.  

Şehzadeler Sanki Birer 
MahkUm du 
Padişah saltanat sürerken oğulları tahı bir 
serbestlik içinde yaşariard ı. Şehzadeler 
yedi yaşını doldurdukları zaman dü
zenlenen sünnet düğünleri, milli bayram 

· gibi kutlanırdı. Babaları ölünce hemen 
saraya hapsedilirlerd i. 
Kaldıkları yer harerne bitişik olup, şim
şir dallarıyla örtülü duvarlada ayrılmış
rı. Şehzadelerin kapatıld ıkları yerler, 
içinde küçük bir bahçe ve çeşme olan on 
iki ayrı köşkten ibaretti. Dünyayla il iş
kileri kesilen bu şehzadelere on iki ca
riye ile birkaç soylu hizmet ederdi.  
Padişahın izni olmadan aralarında görüş
meleri yasaktı. Dışarıya herhangi bir 
mektup ya da yazılı bir mesaj gönderme
leri kesinlikle yasaklanmıştı. Zenci ha
dımlar ile kısır kadınlar sıkıntılı yaşam
larının tek eğlencesini oluştururdu. Bir 
hükümdar öldüğü zaman, imparatorluk 
onların arasından kendi hükümdarını se
çerdi .  

H ü:n.lcirın Yirmi Dört Saati 
Hareminden çıkan padişah, saray me
murlarına, vezirlere, hizmetkarlara açık 
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olan sarayın öteki daire lerine geçerdi.  
Orada silahtarın elinden kahvesini, çu
hadardan şerbetini, altın yaldızlı tepsi ve 
porselen takımları içinde mabeyinci
lerden sabah kahvaltısını alırdı. Tanrı'nın 
nimetlerine saygı amacıyla çıkarılmış bir 
dinsel hüküm altın veya gümüş yemek 
takımlarının kullanılmasını engelliyordu. 
Kahvaltı, saray müzik takımının eşliğin
de kısa sürerdi.  Ondan sonra günlük eğ
lence ya da çalışma başlardı. 
Divan toplantılarından sonra atına ya da 
kayığa binen padişah, Boğaziçi 'nin As
ya ve Avrupa kıyılarının en güzel yerle
rinde yapılmış olan yalıları ile bahçele
rini ziyarete giderdi. 
Padişah kayıkları, dalgaları yalarcasına 
uçan kuşu anımsamak için "kırlangıç" 
adını taşırdı. On üç çift kürek bir anda 
hünlcirı Boğaz'ın sularında kayar gibi gö
türürdü. Hükümdar altın işlemeli sayva
nın altında seyahat ederken, bostancıba
şı dümeni yönetird i.  
Sarayın öteki ileri gelenleri yine göre
kemli kayıktarla padişahı izlerdi .  Fakat 
bunların kayıklarındaki kürek sayısı 
hünkiirın kayığındaki kadar olmazdı .  
Ata binmek, avlanmak, cirit, ok atışı yap
mak, arkadaşlarıyla görüşmek, yarış
mak, raks, denizi, bahçeleri, fıskıyeleri, 
çiçekleri seyretme hükümdan sarayın sı
kıntılarından uzaklaştırırd ı. Bazen basit 
bir elbise giyerek, arkasında yine kıya
fet değiştirmiş vezirleriyle birlikte ken
te atıyla gider, yasaların uygulanmasına, 
zabıtanın durumuna bakard ı. Geri kalan 
saatleri sarayın görkemi ya da hareminin 
gizemli eğlenceleri içinde geçerdi. 
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Asya Politikası 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından ya
saları, örfleri, askeri örgütleri, eyaletle
rindeki yönetim sistemi, maliye biçimi, 
padişah ile halk arasındaki ilişkileri sap
tamış olan imparatorluk, s iyasal alanda 
da önemli adımlar atmıştı. O zamana ka
dar yalnızca çevresine taşan, tutucu
lukla hareket eden ve ihtirasa sahip 
olan bu milletin, bu hanedanın, bu diva
nın artık bir milli  politikası vardı. 
Önceleri insiyaki olan bu Divan politi.
kası, sürekli ve akla uygun temellere 
oturtutarak Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
her eyleminde ve her adımında gözlene
bilen bir sistem durumuna getirilmiştir. 
Hükümdar ile sadrazamlar bir yüzyıldan 
beri bu politikayı imparatorluğun bir de
hası olarak birbirine aktarıyorlardı.  Ka
nuni Sultan Süleyman bu kuralı, gerek 
savaşların da, gerek görüşmelerinde ken
dinden sonra gelecekler için daha sağlam 
bir biçimde ortaya çıkardı. Zaten genel 
hatlarıyla tanınıyor, önceki padişahların 
ihtiraslı, tutucu ve düzensiz politikasının 
yankıları olarak belirti ler gösteriyordu. 
Önce Kanuni Sultan Süleyman'ın, son
ra günümüze kadar imparatorluğun po
litikasına bir göz atalım: 
Doğu'da Amuderya kıyılarından Nil'e, 
Kırım Türklerinden Afrika batısına ka
dar bütün Müslüman toplulukları fether
rnek ve bünyesine almak, onları İstan
bul'daki padişahın eli altında az çok dü
zenli bir topluluk halinde toplamak; 
halifeterin evrensel ve d insel egemen
liklerini Osmanlıların askeri ve siyasal çı
karlarında kullanmak; bu amaçla Mısır' ı 
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ilhak etmek, Suriye'yi topraklarına kat
mak, yarı barbar güçleri egemenliğine al
mak, Karadeniz ile Hazar Denizi kıyısm
daki Gürcü, Çerkez, Kafkas ve Türk aşi
retlerini, yerine göre kendisine bağla
mak, ayaktandırmak ya da koruması al
tına almak; Kızıldeniz'de bir donanma 
oluşturarak hem Arabistan ' ın iki kıyısı
na egemen olabilmek, hem de H intli 
Müslümanlara Osmanlıların adını ve si
lahını götürmek; böylece, Asya'da Os
manlılarla boy ölçöşebi lecek tek savaş
çı ve Müslüman güç olan lran'ı kuşatmak 
ve orada, İslam'ın d insel birliği ile uyuş
mazlık gösteren Şiiliği ortadan kaldırmak 
bahanesiyle bütün İ ran 'ı bağlı devlet ya 
da harabe haline getirmek. 
Bundan böyle Asya'da, Hıristiyan da ol
sa Osmanlı İmparatorluğu'nun bu evren
selliğine katılmak isteyen her topluluğa 
barış, hoşgörü sağlamak ve güven ver
mek. İşte Divan'ın politikası buydu. Ha
lifelik, fetihlere renk katıyordu. 

Avrupa Politikası 
Devletin bu dış politikası Avrupa'da da
ha değişik uygulanıyordu. Politika Os
manlı İmparatorluğu'nun Ege Adaları ve 
Tuna ötesinde sü rdürdüğü yayı lma is
teklerine karşı gösterilen kolaylıklara ya 
da d irenmelere göre değişiklikler göste
riyordu. 
Tutucu güçlerin Tu na 'nın ötesinde Os
manlı ordularına karşı gösterdikleri yurt
severlik engelleri Kanuni Sultan Süley-
\\\�\\ \ �� \..ı.\���\\i\ �ı.t\ \\\\\ \�\\\\\\1\.�\\ 
vazgeçirmiştiL Birkaç kez Macar ovala
rını ordularıyla doldurmuşlar, Hunyad'ın 

önünde gerilemişler, Varna'da savaşlar 
vermişlerdi. 
Bu kadar uğraşmaları yalnızca toprakla
rın ı  sınırsız bir biçimde genişletmek 
değil, İslam toprağının selametini sağla
mak içindir. Bir kez girişilen, sonra bir 
kez daha denenecek olan Viyana kuşat
ması sırasında, Almanya 'nın çağrısı üze
rine İ talya, İspanya, Fransa ve İ ngilte
re 'de yankılar yapan Hıristiyan ırkların 
Batılı yurtsevediğini fark etmişlerdir. Os
manlıların Tuna'nın ötesinde uygulama
ya çalıştıkları ihtirasları ile yaydıklaJt İs
lamiyete karşı Hıristiyan güçler öyle 
sağlam bir anlaşma yapınışiard ı ki, artık 
Osmanlı lar Avrupa'da bir adım bile iter
leyemez duruma gelmişti. 
Divan ve Sultan Süleyman sonunda bu 
tehlikeyi anlamıştır. Onun için Alman
ya'nın istilasından ya tamamen vazgeç
mişler, ya da bunu daha uygun başka bir 
zamana bırakmışlardır. Avrupa'da Os
manlı politikası saldırgan değil savunu
cu, İs lamiyeti yayıcı değil, yumuşak 
başlı olmuştur. 
Divan'ın bu Avrupa politikası Kanuni 
Sultan Süleyman ile vezirlerinin uygu
lamaya çalıştıkları s istemin temelini  
oluşturan açık davranışlarla belirlen
miştir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 
Tuna'nın sağ kıyısı ile Balkan boğazla
rı arasında yer alan Belgrad gibi impara
torluğa, zapt edilmesi mümkün olmayan 
müstahkem mevkiler sağlamak. 
Kuvvet kullanarak ve kişilerin çıkarları
na seslenerek Tona'nın öteki tarafında 
f\.\m<m \)\\)tU\\G�\\ K\)\)�nhm� \tüt�k\ 
'KorumaK. ve \:ı u ·m:\\a'Kt�\\ \)-::.m�\\\\ K\)\U
ması ve etkisi altında bir Tu na konfede-
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rasyon u ortaya çıkarmak; bu düşüneeye 
bağlı olarak Macar Krallığı 'nı Osmanlı 
Devleti'ne bağımlı bir prenslik haline ge
tirmek, Macar Krallığı 'nın Almanya'ya 
karşı olan antipatİsinden yararlanarak 
onun müstahkem mevkilerini ,  savaş 
alanlarını, ordularını kullanmak. 
Eflak ile Boğdan'ı din olarak Hıristiyan, 
fakat milliyet olarak Osmanlı yapan iki 
bağımlı  eyalet du ru muna getirmek. 
Kaygılı ve başıbozuk Le histan 'ı, bir yan
dan Almanya'ya, öte yandan Rusya'ya 
karşı kışkırtmak ve koruma altına almak. 
O sıralar Avrupa ile Asya arasında hoca
layan bir güç olan ve i lerde son derece 
yararlı bir müttefik olabileceği gibi, teh
likeli bir düşman da olabilecek olan 
Rustarla iyi geçinmek. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa po
litikasına göz atmayı sürdürelim: 
Savaşmak yerine Alman imparatorla
rıyla müzakerelere girişmek; Macaristan 
ile Leh istan'a egemen olarnamaktan 
dolayı rahatsız durumda bulunan Viya
na Sarayı 'nı, Osmanlıların Adriyatik kı
yılarından yukarı tırmanmalarına göz 
yumup yummayacağına göre sürekli 
barış ve savaşla oyalamak. Tuna üzerin
de elde edilen bu kuvvetli durumdan ya
rarlanarak Makedonya'dan Venedik'e 
kadar uzanan dağlık bölgeyi sebatla fet
hetmek ve mill i leştirmek. 
Arnavutluk'u, Sırhistan 'ı, Yunanistan 'ı, 
Dalmaçya'yı, İ l irya'yı, Güney Avustur
ya'yı, Bosna 'yı, Hırvatistan'ı  ve Yunan 
adalarını sağlam bir biçimde Osmanlı 
topraklarına katmak, Venedik devletini 
Venedik kentine kadar sararak Osman
lı toprakları içinde hapsetmek ve böyle-
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ce bu devletin hala Osmanlılardan sakın
dığı Mora Yarımadası'ndaki !imanları, Gi
rit ve Kıbrıs adalarını olgun birer mey
ve gibi toplamak. 

Almanya ve Fransa 
Politikaları 
Bu hedeflerle hareket eden Divan 'ın po
litikası her ne pahasına olursa olsun Al
man imparatorları ile Venediklilerin an
laşmalarını önlemek ve yerine göre im
paratorluğa karşı cumhuriyeti, ya Ôa 
cumhuriyete karşı imparatorluğu destek
lemek oluyordu.  Bu iki seçenekli poli
tikada Venedik Cumhuriyeti Alman 
İmparatorluğu tarafından Macaristan'da 
barış elde edebilmek amacıyla Osman
hiara satılana kadar sürdü.  

Fransa ile Dostluk 
Öteki Avrupalı güçlere uygulanan poli
tika şöyleydi: 
Bu nların karşı bir ittifaka girerek Os
manlıları Tuna'nın, hatta Boğaz'ın öte
sine atabilecek bir d uruma gelmeleri
n i  önlemekti. Bu güçlerin aralarındaki 
antipati, rekabet ve özel l ikle Avustu r
ya ile Fransa hanedantarının amansız çe
kişmeler i, Divan'ın bu politikasına çok 
yarıyordu .  
İngiltere'ye ilgi, İspanya'ya iyi niyet, 
Fransa'ya sağlam bir dostluk, Osmanlı
ların uzun vadeli politikalarının gerek
leri ve güvenceleriyd i. 
Hıristiyan halk ve devletlerine bu poli
tikayı kabul ettirebilmek için, Haçlı 
Seferleri 'nden beri Doğu'da ve Batı'da 
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adeta ikinci bir milli duygu durumuna 
gelmiş olan dinsel zıtlaşmayı yavaş ya
vaş ortadan kaldırmak gerekiyordu. 
Her iki tarafın ibadet serbestliğini, hem 
Hıristiyanlar, hem de Müslümanlar için 
insan haklarını kabul ettiklerini bild ir
meleri gerekirdi .  Ayrıca imparatorluk 
içinde yaşayan Ortodoks ve Katolik hal
ka Osmanlılara tanınan hakları sağlamak 
ve kentlerini, taşınmaz mallarını, ticaret
lerini, geleneklerini, tapınaklarını güven
ce altına almak gerekiyordu. 
Zate n Kuranıkerim de fetbedilen ve 
koru ma altına alınan topluluklara öyle 
davranılması gerektiğini söylemektedir. 
Kanuni Sultan Süleyman da l iberal 
politikasıyla Boğdan, Eflak, Macaristan, 
Yu nanistan ,  Su riye ve hatta İ stan
bul 'da be nzer davranış larda bulun
muştur. 
Din farkı, Hıristiyanların uygar ve poli
tik bazı hakları kaybetmesine neden 
olurken, onların Hıristiya n halkın kişi
liklerine, geleneklerine, malları i le vic
daniarına herhangi bir baskıya izi n  ver
memektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu inançlarla değil, 
hükümdarlada savaşırdı. Dinini  inkar 
etmeden onunla ittifak yapmak çok ko
laydı. 

Ölümü Göze Alan Şair 
Osmanlı edebiyatı, son hükümdarıo za
manında, özellikle Kanuni Sultan Süley
man döneminde uygar ve politik geliş
meleri izlemiştir. Savaşçı ve fatih hüküm
darlar döneminde gelişme fırsatı bulama
yan sanat, bilim ve edebiyat, yasa yapan 

hükümdarlar döneminde meyvelerini 
vermeye başladı. 
Kanuni Sultan Süleyman bizzat felsefe 
ve şi irle meşgul olurdu.  Divanlarında, 
Muhibbi malılasını kullanırdı .  Sofu bir 
maneviyar ve halkının mutluluğu için 
şefkat dolu izler taşıyan satırları, kılıcı bı
rakıp eline kalemi alan bir savaş ve 
devlet adamının kayıtsızlığını yansıtmak
tadır. Fakat kendisi, yapıtlarında geliş
tirmek fırsatı bulamadığı yeteneği baş
kalarında görmekten büyük bir heyecan 
duyardı. Hatta döneminin şairleri'nin 
bazı sataşma içeren dizelerini, yetenek
lerine vererek bağışlardı. 
Osmanlı lirik şairlerinin en büyüğü olan 
Baki, Kanuni döneminin şairiydi. Sultan 
Süleyman'ın talihsiz şehzadesi Musta
fa 'nın öldürınesini, bir mersiye yazarak 
anma cesaretini göstermiştir. Bu ölüm 
kokan satırlar kısa zamanda Anadolu 'ya 
yayılmış, Şehzade Mustafa'nın babasına 
en ağır suçlamalar haline dönüşmüştür. 
Baki'nin gözyaşları, padişahın kalp yara
sını büsbütün yakıyordu . Herkes Ba
ki'nin idam edileceğini sandı. 
Oysa Kanuni  Sultan Süleyman Baki'yi 
cezalandıracağına cesaretinden dolayı 
takdir etti. Şaire seslenen bir şiir kaleme 
aldı. Doğanın verdiği yetenek i le insan 
zihnine egemen olan dehaların yaşadı
ğı bir çağda, kan hakkına dayanarak ege
menliğini sürdürdüğünü kabul ederek 
Baki'yi kutluyordu . Kanuni Sultan Sü
leyman öldüğü zaman aynı Baki son de
rece içli bir ağıt yazdı. 
Ünleri Baki'den daha aşağı olan, ama o 
zamana kadar gelmiş geçmiş Osmanlı şa
irlerinin en üstünlerinden sayılan dokuz 
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şair daha o dönemde yaşamıştı. Ünlü ta
rihçi Hammer'e dayanarak onların adla
rını ve eserlerini açıklıyoruz: 
Efendisi ve dostu Kanuni Sultan Süley
man 'ın ölümünü bir gazelle terennüm 
eden Şeyhülislam Ebu Suud. Padişahın, 
sözlerin i  mücevher parçalarına benzet
tiği ve yılda on bin kuruş maaş bağlattı
ğı Hayali'. Kalbin erdemi olan aşkı, sefa
hatla birleştirerek şiirler yazan edepsiz 
şair GazalL Leyla ile Mecnun'un aşkla
rını dile getiren Fuzulf. Doğuluların 
bitmez tükenmez konu kaynağı olan 
Hüsrev ile Şirin 'in maceralarından i lham 
alan Celilf. Kasidelerinde yıldızların 
nurlu akışlarını anlatan Fikri'. Zevkler ki
tabının yazarı Revani'. Bidpay masalları
nı  Osmanlı İmparatorluğu 'na armağan 
eden Lamii. 
Ayrıca yüz ell i  yazar ve şair de İstan
bul'da o dönemin edebiyatını  süslü
yordu.  İmparatorluğun eyaJetlerinde üç 
yüz şair bulunuyordu. Padişahın Tebriz-

li dediği Larf, önce tarih üzerine genel 
kavramlar vermiş ve halkın düşüncele
rini bozan masalların kötülüğünü ortaya 
koymuştur. Bugün de eserleri basılan 
Birgivf29 dinsel  ve uygar hukuk üzerine 
tutarlı yorumlar yapmıştır. 
Imparatorluk vakayinameleri,30 beş tarih
çi tarafından arka arkaya gözden geçiril
miş olarak bütün milli olayları gün gün 
aktarmaktadır. 
Bu Osmanlı tarihçilerinin mizacı, özen
li yazmayı korkunç bir dakikliğe, hatta 
çok abartılmış ifadelere sürüklemiştir. 
Fakat, Venedikli tarihçilerio yazdıkları 
ve yabancı elçilerin gönderdikleri mek
tuplarla düzeltildiği takdirde bu vakayi
nameler Osmanlı tarihinde hiçbir kişi 
hakkında ve olay üzerinde kuşku bırak
mayacak kadar kesindir. Hiçbir millet 
kendi arşivlerinde, kendisi için yazılmış 
bu kadar geniş ve açıklamalı belgelere 
sahip değildir. 

29 Yazarın şairler hakkındaki değer yazgısına karışmaksızın, adı geçen ve pek çoğu az tanınanlada ilgili bi lgi verme
yi uygun bulduk. Gazall: Deli Birader olarak tanınır. Adı Mehmed'dir. Divan şairi (Bursa 1 466-Mekke1 535) .  Divan şi
irinin bütün kelime ve kavram oyunlarını ustalıkla kullanmıştır, Asıl başarılı olduğu alan mizahi şiir türüdür. Celill Ha
midizade: (XV. ve XVI yüzyıl). Firdevsi'nin Şehrıame'sini Türkçeye çevirdi .  Yapıtlarından Hüsrev ü Şirirı, Leyla ü Mec

rıurı mesnevilerini ve gazellerini topladığı Gül-i Sadberk'i ünlüdür. Lamii Çelebi: ( 1 4  72- 1 532 ). Dinbilimleriyle ilgilen
di. Daha çok şiirleriyle tanındı. Şiirlerinde divan geleneğini sürdürdü. Çeviriler yaptı. Yapıtları: Divan, Ferhadname, Hüsn 

ü Dil, Şehrengiz (Bursa hakkında) vb. (Bidpay: Efsanevi Brahman yazarı. Hindistan'ın eskı ahlaki Hint masalları ona 
mal edilir.) Hayali: Divan şairi (ölümü 1 557). Kanuni'nin nedimleri arasına girdi. Sadrazam ibrahim Paşa boğdurulduk
tan sonra gözden düştü. Şiırlerini divan haline oğlu Ömer Bey getirdi. Fuzullnin üzerinde etkili oldu. Reva ni: Türk şa
iri (Ölümü 1 524). Bir divanı vardır. Kendisinden sonra gelen Baki, Şeyhülislam Yahya ve Nedim üstünde etkisi görü
lür. La ri Acemi: (Mevla Müslihiddin) ir an lı yazar ve şair (ölümü 1 57 1  ) .  Arapça ve Farsça şiirleri, bir tarihi, mantıkla if
gili El Tehzibi, heyet ilmi konusunda El Tezkire adlı kitapları vardır. Ebussuud Efendi: Şeyhülislam { 1 490- 1 573) .  ibni 
Kemal'den sonra gelen ikinci önemli bilgin sayıldığı için "muallim-i sani" diye anılmıştır. En önemli yapıtları arasında 
Kanuni'ye sunduğu irşad-üi-Akl-is-Selim (sağduyunun kılavuzluğu) adlı kitabı vardır. Birgivl: (Mehmed Efendi) Türk 
dinbilgini ( 1 522- 1 573). Yapıtlarında şeriat konularını çok sıkı kayıtlara bağladı. Vasiyetname, izhar ül Esrar (sırların 
meydana çıkarılışı), Tarikat ül Muhammediye ( Muhammedilik yolu) ve imtihan ül Ezkiya (zekilerin intikam ı) adlı eser
leri vardır. 
30 Zaman olaylarını bildiren resmi yazılar. 
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Bu yazıların pek çoğu anlattıkları olay
ları yaşayan, tanık olan, ya da bizzat uy
gulayan vezirler ve yüksek rütbeli sa
ray mensupları tarafından kaleme alın
mıştır. 
Olayların akışı padişahı ve onun döne
mini kötüleyecek bir mahiyet taşıyorsa, 
yalan söylemek yerine suskun kalınmış
tır. Anlatımdaki bu boşluk, yabancı gö
revlilerin kendi ülkelerine yazdıkları 
mektuplarla karşılaştırılarak kolaylıkla 
doldurulmaktadır. 
Felsefe ile din konuları da Osmanlı uy
garlığının bu en yüksek döneminde po
litika, gelenekler, yasalar, sanat ve ede
biyat gibi saflaşma ve gelişme olanağı 
bulmuştur. O zamana kadar Arabis
tan' ın masalları ve hurafeleriyle sadeli
ğini kaybetmeye başlayan Kuranıke
rim'in kuralları, Osmanlı din bilginleri sa
yesinde yavaş yavaş eski durumuna gel
meye başlamıştı. İslamiyet kendi kabu
ğundan çıkarak ibadette ayrıntılı bir 
tanncılık ve yazılı insan vicdanı halini al
maya başlamıştı. 
Namaz, İslam inancının esas hükümle
ri olup, ahlaki bir yaşam ve merhamet ko
nularında kesin ve genel bir karakter ta
şımaktadır. Üstelik bu hükümlerin oto
ritesi, padişah katında bile ayrıcalık, 
bağışlama ya da zaaf gösterilmesine izin 
vermezdi. 
Örneğin ahlakdışı bir hayat sürmeye baş
layan Il .  Bayezid, hocaların ve Bursa ka
dısının dini uyarılarına hedef olmaktan 
kendisini kurtaramamıştır. 

Hatta bir keresinde ilgilendiği bir dava
da tanık olarak bulunmak istemiş, ancak 
kadı günde beş vakit namaz kılmadığı
nı  ileri sürerek tanıklığını reddetmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde ya
şayan dinbilginlerinin sayesinde İslami
yet gitgide yüce felsefeye yönelmeye 
başlamıştı. 
Vakanüvislerin31 bild ird iklerine göre, 
yaşamının sonuna yaklaştığını anlayan 
Bi lgin Kamran, öğrencilerin i  çevresine 
toplayarak, "Ben, Tanrı'nın yüceli&ine, 
zek:1nın kehanetine, ruhun kutsallığına, 
kıblenin yön verdiği sonsuz evre ne ina
nıyorum ve öteki bütün hurafeleri red
dediyorum" demiştir. 
Son nefesini vermeden önce bu bilgin 
adam, kuvvetini  toplayarak Allah ' ın  
eseri olan ruhu, zekayı, aklı ve dünyayı 
inançla andı. Öğrencileri, söylediği her 
kelimeyi hep bir ağızdan tekrarlıyordu .  

İmparatorluğun Eksik 
Yanları 
Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünde 
Osmanlıların kurumları, devleti, sanat
ları, edebiyatı, felsefesi ve dini  bu du
rumdaydı .  Uygarlık ile imparatorluk 
Osman Bey'den Kanuni  dönemine ka
dar yavaşlamadan gelişmişti. 
Osmanlı Devleti 'nin yapısından gelen 
belli belirsiz çöküş işaretleri yavaş yavaş 
ortaya çıkmasaydı, imparatorluğun, kuv
vetin, uygarlığın ve bu gelişme süresinin 
hangi dereceye kadar çıkabileceğin i  
tahmin etmek kolay olmayacaktı. 

31 Zamanın olaylarını kaydetmekle görevli resmi devlet tarihçisi. 
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Daha o dönemde düşünürler ve devlet 
adamları tarafında görülebilecek nitelik
te olan imparatorluğun başlıca çöküş ne
denleri, bize göre şöyle sıralanabilir: 
Çokeşli  aile düzeni,  aile yaşamı için

de kargaşalığa neden oluyordu .  Özel
likle bu kargaşalık, önce dağınanın 
verdiği ırsi hakların kesinliğiyle ilgi bir
takım yanlışl ıklara neden olduğu için, 
hükümdar hanedam önemli biçimde et
kileniyordu.  
Şehzadeler arasında tahta geçme koşul
ları iyice belirlenmediğinden, babanın 
ölümünde şehzadeler, ai leler arasında
ki rekabeti önlemek için doğaya aykı
rı olarak birbirini öldürmeye başlıyor
lardı. 
Göçebe ve bağımsız aşiretler halinde ya
şayan Osmanlıların ilkel örgütleri, bir 
millet birliği sağlamaktan uzaktı. Oysa 
bu konu imparatorlukların sürekli yaşa
yabilmeleri için çok gerekliydi .  
Fetihler sayesinde kazanılan bu geniş 
ve karışık insanlar topluluğunda ırk, 
d in ,  gelenek ve mill iyet birliğin in  bu
lunmaması, fatih ırkın uyruğu nu h ızla 
Türkleştirememesinden i leri geliyor
du. Bu durumda yurttaşlar arasında 
günlük yaşam i l işkilerinde eşitsizlikler 
ortaya çıkıyor, bu da düşmanlığa neden 
oluyordu .  
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Eyaletlerin, kesin güce sahip paşalar ta
rafından yönetilmesi, düzenli bir mer
kez yönetiminin olmaması ve eyaletle
rin adalete dayalı yönetilmemesi sonu
cu imparatorluk, servet ve nüfus  bakı
mından gitgide gerilerken, uygariaşma 
yolunda da gerekli düzeyin çok uzağın
da kalıyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun dinsel, po
litik ve uygarlıkla ilgili yasaları birbirle
riyle çelişmiştir. Yasa yapıcı durumunda 
olan padişahlar da, eskiden beri biline.n 
ve dakunulmasına izin verilmeyen inanç
lardan ötürü köklü biçimde yasa değişik
liği yapamamışlardır. 
İ ş te bü tün teokratik yönetimlerde bu 
eksiklik görülmekte, toplumun aley
hindeki her aşırılık kutsal, her yen il ik 
d ine karşı gelmek olarak kabul edil
mektedir. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın parlak dö
neminde Osmanlıların gözünden ka
çan bu çökme nedenleri, onun halefle
ri döneminde hızla gelişerek kendileri
ni gösterecektir. 
Milletierin tek gerçek okulu olan dene
yimler sayesinde, yarım yüzyıldır son pa
d işahların erdemi ve Osmanlı devlet 
adamlarının iyi niyetleri, İmparatorluğu bu 
eksikliklerden temizlemeye, ona yaşam, 
güç ve gençlik vermeye çabalamaktadır. 
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19. BOLUM 

Bir İş Yapmayı Düşünmek 
Bile Onu Yoruyordu 
Kanuni Sultan Süleyman ile Hurrem 
Sultan'ın oğulları cılan II.  Selim, uzun za
mandır göz diktiği Osmanlı tah tını 
eline geçirdiğinde kırk bq 
yaşındaydı. Hurrem Sul
tan'a olan kadınsı benzer
liği annesinin gözdesi 
olmasına, Kanuni Sul
tan Süleyman'ı kaygı
dan kurtaran becerik
sizliği de babasının 
sevgisini kazanmasına 
neden olmuştu. 
Saltanat ihtirası, II. Se
lim'in daha tahta çıkma
dan yaşayış dengesini altüst 
etmişti. 
Doğa sanki Kanuni Sultan Süleyman'ın 
yüceliğini, II. Selim'in küçüklüğüyle be
lirginleştirerek onu ihmal etmiş gibiydi. 
Hükümdarlığı döneminde başarılan bü
yük işler, baba'sının döneminin sonuçla
rından başka bir şey değildi .  

Yüzü, mizacı kadar soluktu. Annesinin
ki gibi mavi ve parlak gözleri, çoğu za
man içkinin etkisiyle buğulanırdı. Alnı
nın darlığı, yanaklarının sarkıklığı, du
dakların kalınlığı, teninin şarap rengi, 

boynunun kalınlığı, omuzlarının 
düşüklüğü ve bedence ağır

lığı bu Osmanlı padişahı
nın özelliklerinden biri

ni oluşturan sefahat ve 
içki düşkünlüğünün 
�onuçlarıydı .  
Yal nız, yazgıs ının 
mutlu bir cilvesi ola
rak, II. Selim'deki her 

türlü manevi enerjiyi 
yok eden vücudunun 

gevşekliği, kendiliğinden 
hü kmetme isteğini de ta

mamen ortadan kaldırmıştı. Bün
yesinde hissettiği yorgunluk bütün ruhu
nu da sarmış gibiydi. Bir iş yapmaya 
karşı duyduğu istek bile onu yoruyor, eğ
lencelerini bozuyordu. 

II. Selim 
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Saltanatı eline geçirir geçirmez, impa
ratorluğu zamanını devlet işleri için 
harcayacak bir adamın eline teslim et
mek tek düşüncesiydi .  Selim'in yerine 
imparatorluğu yönetmek onu en yüce 
mevkide serbest bırakmak demekti. 
Osmanlıların talihinin mutlu bir olayı 
olarak, II .  Selim 'in saltanatı devraldığı 
ve tekrar ona iade edeceği Sokollu 
Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süley
man'ın politikasını ölümünden sonra da 
sürdürecek bir  iradeyle sadrazamlık 
mevkiinde bulunuyordu.  

Sadrazarnın Yeni 
Padi§ahtan Ricası 
Zaferler kazanmış iki yüz bin kişilik bir 
ordunun başındaki ve arkasından gelen 
tabutun içindeki naaşın adına istediği gi
bi ferman çıkaran Sadrazam Sokollu 
Mehmed Paşa, imparatorluğun kesin 
egemeniydi. Olayların akışını önleyebi
lir, iki saltanat arasındaki dönemi istedi
ği gibi uzatabilir, orduyu duraksama için
de bırakabilir ve tahtın varisine istediği 
koşulları kabul ettirebilirdi .  
Fakat o kendi çıkarlarını unuttu ve ül
kesine layık olmaya çalıştı. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın bilgin ve bilge katibi 
Feridun'a yazdırdığı kısa ve saygılı bir 
mektupla II .  Selim'e babasının ölümü
nü haber verdi. 
Bu mektupta sadrazam, yeni padişahın 
bir an önce gelerek tahta oturmasını is
tiyord u. Kendis i  de orduyu, Kanun i  
Sultan Süleyman'ın ölümünü açıkla
madan başkente götürecekti. Geçen 
beş saltanat döneminde, her yen i  padi-
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şahın tahta geçişinde ayaklanarak aşırı is
teklerde bulunmaya alışmış olan yeniçe
rilerin yeni bir hareketini önlemek için 
II .  Selim'den Belgrad'a ya da Edirne 'ye 
gelmemesini rica ediyordu .  

Haberi Alır Almaz 
İstanbul' aAt Ko§turdu 
Sadrazarnın mektubunu götüren ulak 
Hasan Ağa Macaristan'ı,  Bulgaristan'ı ,  
Trakya'yı ve Anadolu 'nun yarısını hı;;
la kat etti ve sekizinci gün Il .  Selim'in 
bulunduğu Kütahya'ya vardı. Veliaht 
şehzade o sırada İstanbul'a daha yakın 
olan Karahisar'da arkadaşlarıyla sürek 
avındaydı .  
Feridun'un mektubunu at üstünde oku
duktan sonra atından inmeden hemen 
lstanbul'a hareket etti. Sahip olduğu ke
sin kudreti kendisinden daha fazla iste
yen lalası Ataullah, mabeyincisi Hüseyin 
Paşa, İmralıoru Hüsrev Ağa ve gözde ar
kadaşı Celal Çelebi arkasından koşturu
yordu.  
Karahisar'dan yola koyuluşunun üçün
cü gecesi beklenmedik bir anda, İstan
bul 'un Asya kıyıs ının d ış mahallesi 
olan ve Topkapı Sarayı 'ndan üç dört ok 
atımlık mesafede bulunan Üsküdar'a 
ulaştılar. Sultan Selim adına, Hurrem 
Sultan'ın kızı Mihrimalı Sultan' ın yaz
lık sarayının kapısını  açtırd ılar. Bu sul
tan hanım, kardeşi Bayezid 'in en ateş
l i  taraftarlarından biriydi. Bayezid ' in  
İran'da öldürülmesinden sonra yazgısı
nın bütünüyle Şehzade Selim'in el in
de olduğunu anladığı için, onunla tek
rar barışmıştı. 



I I .  S E L İ M  

I L  Selim, Üsküdar'dan bakıldığında ka
ranlıklar içinde fark edebilen Topkapı 
Sarayı 'ndaki sessizlikten kuşkulan dı. 
Hasan Ağa'yı İstanbul'a gönderdi .  Taht 
eminliğin i  yapan İskender Çelebi 'yi 
görerek kendisinin Üsküdar'da olduğu
nu, bu hareketsizlik ve sessizliğin neden
lerini öğrenmek istediğini anlatmasını 
tembih etti. 
İskender Çelebi, Hasan Ağa'nın habe
rinde bir hile olmasından kuşkulandı. 
Çünkü taht emini, sadrazamdan Sultan 
Süleyman'ın öldüğü ve sarayı yeni padi
şa.ha hazırlaması gerektiği hakkında her
hangi bir buyruk almamıştı. Yalnızca, Ha
san Ağa'nın Kütahya'ya hareket etme
sinden önce, Feridun tarafından kaleme 
alınmış üstü kapalı ifadelerle dolu kısa 
bir mektup almıştı. 
Okuma yazması zayıfbir asker olan İs
kender Çelebi, mektup içinde gizli me
sajı çözememişti. O anda tahtı ve başken
ti korumakla görevli olduğundan, taht vii
risinin böyle birden ortaya çıkıvermesi
ni, ihtiyar padişahın yokluğundan yarar
lanılarak bir gasp olayıyla karşı karşıya ol
duğu konusunda kuşkuya düşmesine ne
den olmuştu. 
Hasan Ağa vasıtasıyla Selim 'e bir mek
tup yazdı ve söz konusu edilen olaylar
dan haberi olmadığını, sarayı kendisine 
açması için sadrazamdan buyruk alma
dığını açıkladı. Selim ona yolladığı yanı
tında, bu derece önemli devlet sorunla
rının herkes tarafından okunup anlaşıl
maması için özellikle üstü kapalı biçim
de yazılmış olduğunu, ancak kendisi gi
bi bir veliahtın bu mesajı çözebileceği
ni  anlattı. 

Taht emini ile veliaht arasında sürege
len bu mektuplaşmalar sırasında Se
lim'in imrahoru tarafından uyarılan bos
tancıbaşı Üsküdar'a bir kayık göndere
rek Selim'i saraya aldırmak istedi. Il. Se
lim karanlıklar içinde tek başına, sessiz
ce Topkapı Sarayı 'na girdi.  
Veliaht ayağını sarayın deniz kıyısında
ki kapısından içeri atarken Üsküdar'ın 
karşısındaki küçük kaleden atılan top
lar, başkente Kanuni  Sultan Süley
man'ın artık mevcut olmadığını bildiri
yordu.  

��Bana Yol Göster! " 
I mparatorluk s imgelerini taşıyan bir at 
sarayın sahilinde yeni padişahı bekliyor
du. Saray teşrifatına göre hareket eden 
bostancıbaşı, padişahın kolundan tuta
rak ata binmesine yardım ederken, Se
lim'in eski salih arkadaşlarından İmrahor 
Hüseyin Efendi bu hareketin padişaha 
uygun düşmediğini sanarak bostancıba� 
şına engel olmak istedi. Ancak saray gö
reneklerini amınsayan Il.  Selim, bostan
cıbaşına dönerek şöyle dedi: 
"Sen bu yabancıya aldırma ağa. O bizim 
gibi sarayda yetişmedi, teşrifat kuralla
rını ve yöntemlerini bilmez, Sen işini yap 
ve artık yollarını  unuttuğum bu bahçe
de bana yol göster." 
Akağaların başı kapıağası Selim' i  kapı
da karşıladı. Kız kardeşi M ihrimah Sul
tan gözyaşları arasında Selim'in boynu
na sarıldı. Kardeşinin orduya ve saray 
mensupianna ihsanda bulunması için ih
tiyaç duyduğu parayı sağlamak ama
cıyla sakladığı elli bin duka altını Selim'e 
armağan etti. 
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Şeyhülislam, taht emini, kazaskerler, def
terdarlar, mollalar ve İstanbul'un ileri ge
lenleri elini öptü. Türbeleri üzerinde sal
tanat sürece ği aralarına ve Tanrı'ya şük
retmek üzere iki gün içinde sarayın ca
milerini  ve türbelerini ziyaret etti. Fakat 
dalkavuklarının acemi ve hesaplı sözle
rine aldandı .  Sadrazarnın kendis ine 
mektupla ilettiği öğütleri unu ttu ve or
duyu İstanbul'da beklemek yerine Belg
rad 'a hareket etti. 

Dalkavukluk Selim'i 
Yanıltıyor 
Sadrazam elli gün süreyle Sultan Süley
man'ın ölümünü ordudan gizlerneyi ba
şarmıştı. Padişah tarafından yönerildiği
ne inanan asker, tahtırevanını saygıyla se
lamlıyor ve konaklanan her yerde lehin
de gösterilerde bulunuyordu. 
Ordu, Belgrad yakınlarında bir ormanın 
açıklığında konakladığı sırada Sokollu 
Mehmed Paşa, gözcüler tarafından Sul
tan Selim'in Belgrad'a geldiğini haber 
alınca hemen duahanları görevlendire
rek ord uya padişahın ölümün ü  haber 
verdi .  
Duahanların tahtırevanın çevresinde, 
"Her kudretin sonu vardır, her insan ölü
mü tadacaktır, yalnız Yüce Tanrı 'nın so
nu yoktur" diye okud ukları Kuran'dan 
sureler gökyüzüne doğru yükseldikçe as
kerler birbirine ölüm haberini iletiyor ve 
hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı .  
Padişahın otağı çevresinde birikerek, 
ölen hükümdarları için yas tutmak ama
cıyla yola çıkmak istemiyorlard ı. 
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Şafak sökerken atının üzerinde gelen sad
razam, askerlere şu konuşmayı yaptı: 
"Yoldaşlar, acınızı dağıtmak için neden 
yola çıkmayı reddediyorsunuz? Son
suzluğa kavuşma mu tluluğuna eren 
hünkarımızın ruhu için sevinmemiz 
gerekmez mi? Macaristan ' ı  İ slamiyetİn 
bir beldesi yapan o değil mi? Dinimizi, 
imparatorluğumuzu ve bizi mutluluğa 
boğan o değil mi?  İsyankar gözyaşları
mız ve korkak haykırışlarımızla mı ona 
olan gönül borcumuzu belirteceğiz? 
Ondan bize kalanları götürüp veliah•tı
na teslim etmek ve bizi Belgrad 'da 
bekleyen Sultan Selim' in  babas ının 
son isteklerin i  yerine getirmek için 
buyrukları almak gerekmez mi? Yasını
zı yüreğinize gömün, bırakın duahanlar 
hünkarın ruhu için okusunlar ! "  
Zafer kazanmış bir ordudan çok, bir tö
ren kıtası görünümünde olan Osmanlı or
dusu yola koyuldu. Sadrazam Sokollu 
Mehmed Paşa, askerler ile yeni padişa
hın zamansız karşılaşmasından çok kay
gı duyuyordu.  
Ordu açıkça II .  Selim'in Tuna'yı aşarak 
ordugaha gelmesini, babasının çenaze
si başında kendilerinden saltanata bağ
lılık yeminini almasını ve ulufelerini da
ğıtmasını istiyordu. 
Öğütlerine rağmen Belgrad 'a kadar ge
len II .  Selim, askerlerin isteklerine bo
yun e ğınesini isteyen sadrazarnın çağrı
sı karşısında kendisini hakarete uğramış 
kabul ediyordu.  
Kışkırtılan sabırsızlığın, askerin zihnin
de ayaklanma havası yaratmasından çe
kiniyordu. Belgrad'da çevresini saran ye
ni dalkavuklarıysa, aşağılayıcı olan bu is-
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tekleri geri çevirmesi için padişahı şu söz
lerle kışkırtıyorlardı: 
"Zaten İstanbul'da sadakat yemini alma
dınız mı? Yeniden sadakat yeminine ne 
gerek var? İmparatorluk tacını padişah
lara sadece ordu mu v�rir? Devletimizin 
ilk yıllarında padişahların tahta çıkmak 
için askerlerinin kılıçları altından geçme
si gerektiği söylenmektedir. Ama bu o 
zaman için gerekli olmuştur. Bugün 
hükümdarlık ordunun seçimiyle değil, 
veraset yoluyla geçmektedir. Böyle bir 
şey isternek siz hünkarımıza karşı bir ha
karettir." 
Bu kışkırtmalara değer veren II. Selim, 

Tuna kıyısında Belgrad'a hakim bir te
penin eteğinde kurdurduğu atağının 
içinde, altın tahtında oturarak orduyu 
beklerneye başladı.  
Kaygılarını  Feridun'a açan sadrazam, 
"İşte deneyimsiz ve sorumsuz dalkavuk
lar imparatorluğun zayıflamasına böyle 
neden olur'' d iye haykırdı. 
Feridun bizzat kaleme aldığı ve padişa
hın davranışlarının tehlikeli  olduğunu 
bild iren bir mektubu sadrazama uzata
rak imzalamasını istedi. 
Sokollu Mehmed Paşa bu öneriyi çevi
rerek şöyle dedi: 
"Artık hiçbir şey imzalamayacağım, hep
si gereksizdir. Zaten hala sadrazam oldu
ğum ne malum? Padişahın benim yeri
me bir başkasını atama yetkisi yok mu?" 

Saray Yolunu Saman 
Arahasıyla Kapadılar 
Sadrazam yine de otoritesini kullanarak 
askerleri ertesi güne kadar düzenli ve 

sessizlik içinde tutmayı başardı. Gün do
ğarken Kanuni Sultan Süleyman'ın na
aşını taşıyan araba, arkasında görkemli bir 
kalabalıkla Tuna kıyılarına doğru hare
ket etti. Yas elbiseleri giymiş olan II. Se
lim, Belgrad kentinden çıktı, yanındaki 
birlikle yaya olarak cenazenin ve ordu
nun önünde gözüktü. Karşılaştıklarında 
iki taraf da durdu. 
Selim ellerini göğe kaldırırken müezzin
ler dua okumaya başlamıştı. Vezirlerin, 
askerlerin, Selim 'i  izleyen Belgrad.hal
kının hıçkırık sesleri ırmağın gürültüsü
ne karışıyordu. 
Makedonyalı Büyük İskender'in cena
ze töreninden beri ş imdiye kadar h iç
bir büyük adamın dünyadan göçmesi, 
ordusunun ruhunda bu kadar derin bir 
boşluk yaratmamıştı. I l. Selim, ordunun 
üzerinde hissedilen Kanuni Sultan Sü
leyman 'ın manevi heybetine ve onun
la bir bütün olmayı sağlayan samirniyet 
duygusuna dokunınaya cesaret ede
medi .  Çad ırına çekilerek gözlerden 
uzaklaştı. 
Ancak iki yüz bin askerin gitgide yayı
lan itiraz sesleri padişahın çevresini sar
makta gecikmedi. Yeniçeriler birbirini 
cesaretlendirerek, hünkarın otağını ku
şattı. Hep birden bağırmaya başladılar: 
"Hani nerede bize vaat edilen şeyler? 
Eski usullere ne oldu? Ulufelerimiz, ar
mağanlarımız neden verilmiyor? Nankör 
vezirler, zaferi ve tahtı sağlayanların 
hakkını yiyeceğinizi mi sandınız? Ey pa
dişah, kendini  korkak dalkavukların ar
kasına saklayarak bizden kaçabileceği
ni mi sandın? Seni saman arabasının ar
kasında bulacağız." 
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"Padişahı saman arabası yan ında bul
mak" tehdidi vezirlerden memnun olma
yan eski askerlerin ortaya çıkardığı bir 
imaydı .  
B ir sefer sırasında Komutaniarına karşı 
ayaklanan askerler, ordunun bütünü 
içinde bozgunculuk yaratmak ve kimse
nin suçlu görünmeyeceği bir karışıklık 
çıkarmak istedikleri zaman özell ikle 
konmuş bir saman arabasının yolu tıka
dığını ve istekleri kabul edilineeye ka
dar ilerlemenin mümkün olmadığını  
söylerlerdi. 
Ordunun olası ayaklanmasından çekinen 
II .  Selim'in dalkavukları, ayaklanmanın 
Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşına kar
şı bir saygısızlık havasına bürünmesini 
önlemek için cenazeyi geceleyin özel bir 
birlikle lstanbul'a kaçırdılar. 
Ertesi gün Divan'a çağırılan sadrazam ile 
yüksek rütbeli paşalar, önlemek için bo
şuna çaba gösterdikleri ayaklanmanın pa
dişahın zamansız ortaya çıkışıyla meyda
na geldiğini, bunun için hünkarın ayak
lanan yeniçerilerin isteklerine boyun 
eğmesi gerektiğin i  anlattılar. 
Sadrazarnın deneyimli ve makul davra
nışlarını çok geç anlayan Padişah II. Se
lim, askerlerin isteklerini kabul etti. 
Her birine büyük bağışta bulundu. As
kerlerin yarattığı havadan cesaret alan iki 
büyük kazasker, imparatorluk sınırları 
içinde şarap satım ve içimini yasaklayan 
yasa maddelerinin çok daha sert bir bi
çimde uygulanmasını istedi. II .  Selim'in 
kusurunu ima edercesine yapılan bu öne
ri Belgrad'da hoşgörüyle karşılandı. Se
mendire'ye gelindiğinde iki kazasker gö
revden alınıp sürgüne gönderildi. 
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Fırtına Öncesi Sessizlik 
Imparatorluk a layı i le ordu lstanbul'a 
yaklaştığı sırada Halkal ı  kasabasında 
konaklayacak başkente daha görkemli bir 
biçimde girmek için son hazırl ıklarını 
yaptı. Sadrazam geceyi kasaba çevresin
de sahibi olduğu bir çifdikte geçird i. 
Belgrad'dan beri orduda görülen düzen 
ve sessizlik herhangi bir ayaklanma ha
reketine işaret etmiyordu. 
Oysa bu sessizlik içinde askerler bir su
ikast düzenlemişlerd i. Ordu kendisine 
egemen olanın elini sıkarak kudretini ya 
da eksik yanlarını ölçmek istiyordu.  
Gece yarısı karargah nöbetçileri sadraza
rnın kaldığı çiftliğe gelerek, gündüz çı
kan huzursuzluğun gece yarısı da sürdü
ğünü bildirdiler. Yeniçeriler ayrı ayrı top
lanmış içierini boşalttıkları şarap fıçıla
rının başında, ellerindeki meşalelerin ay
dınlığında gizli görüşmeler yapıyorlardı. 
Buna rağmen şafak sökerken düzen ye
niden sağlanmış gibiydi.  İ stanbul Taht 
Emini İskender Çelebi, şeyh ülislam, 
kaptanıderya, Piyale Paşa başkentten 
gelmiş, padişahın elini öpmek is tiyor
lardı. 
Komutanların topladığı yeniçeriler dü
zen içinde padişahın önünden geçerken 
alışılagelmiş olan "padişahın çok yaşa" 
nidasını tekrar ediyorlardı. 
Muazzam bir kalabalık yeni hükümdarı
nı görmek için ovayı, tepeleri doldurmuş, 
evlerin damlarına çıkmıştı. B irlik halinde 
olan yeniçeriler bu hayranlar topluluğunu 
yarıp geçmekte zorluk çekiyordu. 
Kentin kapılarına vanldığında birden bir 
dalgalanma oldu. Padişah bile surların ya-
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kınında duraklamak zorunda kaldı. Kay
gılı olan vezirler törenin düzen içinde yü
rümesini sağlamakla görevli çavuşlara bu 
duraklamanın ve kargaşanın nedenini öğ
renmelerin i  buyurdular. 
Çavuşlar, "Yeniçerilerin yolunu çok faz
la yüklenmiş bir saman arabası kes
mektedir" diye yanıt verdiler. 
Bir ayaklanmanın işaretini taşıyan bu söz
ler üzerine komutanlar ve vezirler ada
rıyla kalabalığı yararak olaya neden olan 
yeniçerilere çıkışmaya koştular. 

Paşalar Hakarete Uğruyor 
Kahramanlığıyla asker arasında sevgi 
ve saygı kazanmış olan ikinci vezir Per
tev Paşa, "Ne oluyor yiğit yoldaşlar? İta
atsizliğiniz pad işahımızın soyluluğuna 
karşı bir hakarettir" d iye seslendi. 
Ancak, "Kendini hala askerlerine keyfi 
buyruklar verdiğin Tram;ilvanya'da mı 
sanıyorsun?" diyen asiler bir anda paşa
yı atından aşağı yuvarladı.  
Paşanın kavuğu çamurların içine düşer
ken ayaktakımı alkış tutuyordu.  O zama
na kadar asilere karşı bile bozulmamış 
olan otoritesinden yararlanmak isteyen 
Kaptanıderya Piyale Paşa ileri atıldı ve 
şöyle bağırdı: 
"Kendilerini  zaferden zafere koştur
muş olan vezirlerine askerlerin bu biçim
de davranmaları alçakça değil mi?" 
Askerler de "Sen ne diyorsun korsan es
kis i !"  diye yanıt verdi ve onu da atından 
aşağı yuvarlayarak elbiselerini yırttılar. 
İki saltanat döneminde de yaşamış olan 
Ferhad Paşa asilerin ak sakalına saygı 

göstereceklerin i  sanarak duruma müda
hale etmek istedi .  
Fakat o da kendini atının ayakları dibin
de buldu. 
Müdahale ederek ayaklananları yumoşa
tacağını uman yeniçeri ağası boynuna bir 
ip bağladı ve askerlere, "İşte sizin eliniz
deyim, ipi sıkın, komutanınızı öldürün. 
Ama padişahınıza saygı gösterin" dedi. 
B inlerce ses kendisine, "Seni gidi rezil 
dalkavuk" diye haykınrken arada kah
kaha sesleri yükseliyordu.  
"Bize ekmek yerine şekerli hamur ver
meye niyetlisin ha? Fakat padişahın 
da, sadrazarnın da hazinelerini kurtarma
yı başaramayacaksın. Senin hesabını sa
man arabasının yanında göreceğiz! " 
Yeniçerilerin ön saflarında ortaya çıkan 
bu kargaşa sürerken, Edirnekapısı önün
deki açıklıkta utanç ve hiddet içinde 
bekleyen padişah askerlerinde başken
tin ve sarayın yolunu açmasını buyurdu. 
Sadrazama buyruk vererek, ne pahasına 
olursa olsun askerlerin isteklerinin yeri
ne getirilmesini  istedi .  
Hem ayaklanmadan, hem de pad işahın 
gösterdiği zaaftan canı sıkılan Sokollu ke
seler le altını asi yeniçerilere attı. Ayak
lanmalarının ödüllendirildiğini gören 
yeniçeriler tekrar düzene girdi ve saman 
arabasını yolun üzerinden kald ırdılar. 
Daha sonra sarayın kapısına gelen yeni
çeriler gürültülü bir biçimde birinci av
luya doluştular ve yeniden yolu kestil er. 
Ayaklanarak sarayına girmesine engel ol
dukları II. Selim' e, silahları alınmış ve ha
karete uğramış vezirleri de yanında bu
lunduran bir kurul yolladılar. 
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Hasekisultan Camisi yanında duraklamış 
olan Sultan Selim, bu sefer de yeniçeri
lerio bütün isteklerini kabul etti. Serbest 
bırakılan vezirler atiarına bindi. Padişah 
cezasız kalan bir ayaklanmanın kalaba
lığı ortasında sarayının kapısından içeri 
girebildi.  

Sadrazam Asileri Asilere 
Kırdırdı 
Hazine yeniçerilerin isteklerin i  karşıla
mak için adeta boşaldı. Sipahiler ve or
dunun öteki b irlikleri de yağmadan 
kendilerine eşit pay düşmediğini ileri sü
rerek yine vezirlere yakışıksız hareket
lerde bulundular. 
Ayaklar altına alınmış olan otoriteyi eli
ne geçirmek için fırsat kollayan sadra
zam, doymak bilmeyen asileri ezmek 
için gözü doymuş olan askerleri ustaca 
kullandı. Sipahi önderlerinin kafasını 
vurdurdu .  Halk mahkemesi kurmaya 
yeltenen üç güreşçiyi idam ettirdi .  
B irkaç ay önce Piyale Paşa tarafından kal
dırılan Sakız Adası hazinesi, Osmanlı 
devlet hazinesinin yeniden dalmasını 
sağladı. 
Hırvatistanlı bir ailenin çocuğu olan ve 
rastlantı sonucu denizde sağladığı başa
rılada II .  Selim' in damatlığına kadar 
yükselen Piyale Paşa, bu ayaklanma sı
rasında gösterdiği yararlılıktan dolayı 
padişah tarafından Kubbealtı vezirliği
ne yükseltildi .  
Müezzinzade Ali Ağa, Piyale Paşa yeri
ne kaptanıderyalığa getirildi. Mahmud 
Paşa da vezir rütbesi aldı. 
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Böylece Sultan Selim bir zamanlar cel
latların elinden kurtulan kardeşi Şehza
de Mustafa 'yı elleriyle boğan Mah
mud'u kendi çıkarına uygun davranışta 
bulunduğu için ödüllendirmiş oluyordu. 
II .  Selim'in deneyimsiz danışmanı La
la Hüseyin, sadrazam tarafından Anado
lu 'ya bir göreve gönderilerek padişahJn 
yanından uzaklaştırılmış oldu. 
Sadrazam tarafından beğenilerı ve padi
şahın gözde adamı olan Celal Bey, So
kollu tarafından ihsanlara boğularak pa-• 
dişahın yanında kendi çıkarlarını sa-
vunmak üzere görevlendirildi. Selim' in 
candan danışma arkadaşları aras ında 
sağladığı otoriteden güven duyan Sakol
lu Mehmed Paşa saray içinde politika
sına karşı olan her akımı ortadan kaldır
maya başladı .  
Sokollu'nun bütün hareketlerine karşı çı
kan Başdefterdar Yusuf Ağa, bir Divan 
toplantısı çıkışında bizzat Sokollu tara
fından tutularak eellada teslim edildi ve 
kafası saray kapısının kemeri altında vu
ruldu. 

Göz Kamaştıran 
Armağanlar 
Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa, d iren
me görmeden görevini sürdürdü. Avus
turya imparatoru ile muzaffer bir biçim
de barış görüşmeleri yaptı ve bir ateşkes 
imzaladı. 
İ ran'ın bir elçi heyetini karşıladı. Vaka
nüvisler tarafından geniş biçimde anla
tılan bu İ ran heyeti, konukseverlik ge
leneklerine rağmen II. Selim'in hoşuna 
gitsin d iye öldürdükleri Şehzade Baye-
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zid'in kölelerini, silahlarını, atiarını ve de
velerini getirmişlerdi.  
Ancak İran elçisi Şahkulu başkente gi
rerken aşırı tutucu bir kişi tarafından öl
dürüldü. Katil yakalanarak vahşi bir 
atın kuyruğuna bağlandı ve son nefesi
ni verinceye kadar yerlerde sürüklendi. 
İran şahının yolladığı armağanlar, bu im
paratorluğun iç kargaşalıklar arasında bi
le sahip olduğu el sanatlarının görkemi
ni otaya koymaktaydı. 
Altın işlemeli kadifeyle cildenmiş ve pır� 
lantayla kilitlenen Kuran'lar; yakut ve in
ci dolu mücevher sandıkları; tek parça fi
ruze taşından oyulmuş sekiz kiise; nefis 
manzaralar işlenmiş iki çadır; çiçek, · 

kuş, hayvan motifli yirmi ipek halı; ana 
karnından kesilerek alınmış deve yavru
sunun tüyünden dokunmuş dokuz ayak 
halısı; altın ve gümüş kapıları hatırlatan . çadır perdeleri; kıymetli taşlar kakılmış 
at koşumları; kırmızı kadife içine sarıl
mış yedi asa ve yedi eğri kılıç; son dere
ce ağır ve kalın ipekliden kumaşlar 
gönderilen armağanlar bazılarıydı. 

SokolluAz Daha Yanıyordu 
Alınanlardan, Riıslardan, Kırım Türkle
rinden sakınmak istediği için Osmanlı 
İmparatorluğu'na yanaşan kararsız Lehis
tan, Kuzey'i temsil eden kürkler ve 
ateşli silahlar yoİladı. Lehistan'ı, Maca
ristan ve Almanya'nın sorun larından 
uzak tutmak isteyen Sokollu Mehmed 
Paşa, her istediklerin i  kabul etti. 
Bu sadrazam, Sultan Selim'e öylesine 
amansız hükmediyordu ki, padişah es
ki hocası Lala Mustafa'yı kubbe altı ve-

ziri yapmak istediği zaman, düşüncesi
ni sadrazama açmaya çekindi. 
Bir av dönüşünde padişah at üstünde Di
van'ı topladı ve sadrazamdan alenen 
özür dileyerek böyle önemli bir mevki
e onun fikrini almadan birini aradığın ı  
bildirdi. 
Fransa ile olan geleneksel ittifaka saygı 
gösteren Sokollu, İbrahim Bey'i Paris'e 
yolladı. Bu elçi, Osmanlı Devleti'nin Le
histan tahtına oturtınayı tasarladığı Tran
silvanya Prensi Zsigmond için, Fransa Kra
lı IX. Charles'tan Prenses Mar'i iste

.
di. 

Eylül 1 569 tarihinde bir gece içinde İs
tanbul'da yirmi bin ev yanıp kül oldu. 
Yangının söndürülmesini yönetmek üze
re gittiği bir yerde alevler arasında sıkı
şıp kalan Sokollu ,az kalsın yanıyordu.  
O sıralarda, Edirne'de II .  Selim, kendi 
adına Miinar Sinan'a Selimeye Camisi'ni 
yaptırttı. Roma'daki Saint Pierre Kilise
si'nin kubbesi gibi kolanlar üzerinde ta
şınan Selimiye Camis i 'n in  kubbesi, 
yükseklik ve genişlik bakımından Aya
sofya'nınkini geçmektedir. 
Bu camiyi en üstün sanat şaheseri olarak 
gören Mimar Sinan, İstanbul'daki öteki 
padişah camilerini  bir çırağın, Süleyma
niye'yi usta bir işçinin, fakat Edirne'de
ki Selimiye'yi büyük bir ustanın yaptı
ğını söylemiştir. 
Mavi gök altında göze çarpan beyaz 
mermerden bir tacın uçları gibi dört ınİ
naresi göğe doğru uzanmaktadır. Mina
rderin içinde birbirileriyle hiç karşılaş
mayan helezon biçimindeki üç merdi
ven, üç müezzinin aynı anda şerefdere 
çıkmasını sağlamaktadır. Kubbenin mer
kezinden uzaklaştırılmış ve duvarların ar-
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kasına gizlenmiş destekler, kubbenin 
sanki havada asılı duruyormuş gibi gö
rünmesine neden olmuştur. 

İran'ı KıskacaAlma Planı 
Fakat bu binalar saltanat döneminin 
süslerinden başka bir  şey değildi. Sokol
lu milletinin kudrete ve sonsuza kadar 
mutluluğa kavuşmasını istiyordu.  Millet
Ierin zenginleşmesini  sağlayan politika 
ve ekonomi alanında çağını çok geride 
bırakan bir yeteneğe sahipti. 
Refaha kavuşmanın yollarını tarımda, ti
carette ve milletlerarası ticaret ilişkile
rini artırmada en önemli araç olan gemi
cilikte arıyordu. Doğanın konumu bakı
mından dünyanın limanı niteliğini kazan
dırdığı lstanbul'u sanayi ve tarımıyla As
ya, Avrupa ve Afrika'nın arnbarı yapmak 
istiyordu.  
II. Selim'e yapılacak en büyük methiye, 
sadrazama düşüncelerini gerçekleştirme 
yolunda en ufak bir müdahalede bulun
mamasıdır. 
Sokollu o dönem için henüz çok ileri sa
yılacak olan düşüncesini Osmanlıların 
batı! inançlarını ve kinini okşayacak olan 
İran'a karşı bir girişimde bulunmak sure
tiyle örtrnek istedi. Divan'a sunduğu ve 
halk arasında yayılmasına izin verdiği ta
sarısına göre, İran'daki Şiiliği boğmak 
için uygulanması gereken tek taktiğin bir 
yandan Kırım üzerinden gelerek Kafkas 

ve Gürcistan dağlarını aşmak, öte yandan 
Bağdat üzerinden sıkıştırmak suretiyle 
İran İmparatorluğu'nun can damarlarını tı
kamak olduğunu ileri sürüyordu. 
Dinsel kin Sokollu 'nun tasarısına heye
canla sarılmasına neden oldu. Bütün göz
ler Karadeniz'in ucuna çevrildi. 
Baltık bataklıklarından henüz kurtulmuş 
olan yarı vahşi Ruslar, Moskova bölge
sinin ormaniıkiarında hızla ilediyor ve 
Osmanlıların lran'a, Türkistan'a ve Ha
zar Denizi'ne açılan yollarını tehdit edi-
yorlardı. • 

l ık başkanları Ryurik'in dördü ncü gö
bekten torunu olan çarları Vladimir za
manında toptan Hıristiyan olmuşlar, 
yalnız taklit ve komşuluk ilişkileri sonun
da Yunanların Ortadoks mezhebini seç
mişlerd i .  
Bu mezhebi güçlendirmek isteyen Bizans 
imparatorları, kızlarını bu yeni kavmin ön
derlerine eş olarak vermişlerdi. Ruslar, bü
yük ormanlarının sayesinde dış dünyay
la pek temas etmeden gelişme olanağı 
bulmuşlardı. Yavaş yavaş kuvvetlerinin bi
lincine erişiyorlar ve ilkbaharda eriyen kar
ların Hazar Denizi'ne doğru akan yatak
larından ilerleyerek güneşin daha bol ol
duğu Doğu'ya yayılıyorlardı. 
II .  Selim'in çağdaşı olan lvan IV. Vasi
liyeviç, 1 Rusların Doğu 'ya doğru yayıl
malarının en önemli adımını, Türklerin 
elinden Kazan ve Astrakhan'ı2 alarak Kı
rım'a yaklaşmakla atmıştı. 

1 ( 1 53� 1 584), Rus çarı ( 1 533-1 584). Daha üç yaşındayken babası öldü. Annesi Yelena Glinskaya na ipliği üzerine aldı. 
1 547'de fiilen saltanat sürmeye başladı ve kısa süre sonra lll. ivan'ın oğluna verdiği çar unvanını aldı. Halk meclisini top
ladı, kil iseyi yeniden örgütlendirdi. 1 564'ten itibaren saltanatını zorbalıkla sürdürmeye başladı. Baskı rejimi izlemeye baş
ladı. 1 58 1  'de bir öfke nöbetine kapılarak büyük oğlunu öldürdü. Tarihte "Korkunç ivan" diye anılır. 
2 Sovyetler Birliği'nde kent. Volga Deltası başında, ırmağın son köprüsü çevresinde büyük balıkçılık merkezı. Astrak
han, Altınordu devletinin merkezlerinden biriydi. XV. yüzyılın sonunda bağımsız bir Tatar hanlığının merkezi oldu. 
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Eski adıyla Tanais olan Don lrmağı ku
zeyden gelerek bütün Rusya 'yı kat e
diyor ve bin üç yüz ki lometreden faz
la bir yol çizerek Karadeniz'e dökülü
yordu .  
Yine Moskova steplerinden doğan Vol
ga Karadeniz'e doğru ilerlerken geniş bir 
ağızia Hazar'a dökülüyordu.  Uzun bir 
mesafe birbirine paralel giden bu iki ır
mak arasında bir kanal açılmalıydı.  
Üzerinde büyük savaş gemilerinin geçe
bileceği bu kanalı açmak, böylece Azak 
denizyoluyla Karadeniz'den Volga'ya, 
oradan da İran'ın kuzeyindeki Hazar De
nizi 'ne Osmanlı donanmasını ve ordula
rını geçirmek mümkü n olacaktı. 
İran İmparatorluğu hem Arabistan, hem 
de en güvenli olduğu taraftan, yani Ha
zar kıyılarından isti laya uğrayacak, böy
lece Osmanlı kıskacı arasında ezilecek
ti. Bağımsızlığını beklediği Hazar'dan 
tutsaklık çıkagelecekti. 

Dünya Pazarları Ele 
Geçirilecekti 
Boğaziçi 'nden hareket eden gemiler iki 
deniz, bir kanal ve altmış ağızlı bir del
ta kat etikten sonra Türk'ün iradesini  
İ sfahan 'a  götürece kt i .  F akat daha 
önemlisi ,  Bat ı  i le  Doğu arasında mev
cut ticaret tamamen Osmanlıların eli
ne geçecekti. 
Hint ülkelerinde aranan Avrupa yapısı 
mallar ile Avrupa'da yüksek fiyatlarla sa
tılan Hint malları, o sıralarda yeni keş
fedilmiş olan Ümit Burnu'ndan altı ay
lık tehlikeli ve uzun yolculuğu bekleme
yecek, kervanlar ve gemiler arasında el-

den ele dolaşarak kısa zamanda Hazar 
Denizi üzerindeki Osmanlı pazarlarına 
ulaşacaktı. 
Her iki dünya da II. Selim ve halefieri
nin çadırları, bayrağı ve vergileri altında 
ticaret yapmak zorunda kalacaktı. Ganj 
ve lndus ırmakları, Türkistan havzasın
da Thames, Tuna, Seine, Rhein, Tiber 
ve Tajo ırmaklarıyla ticaret yapma ola
nağına sahip olacaktı. 
Karadeniz yeni Mısır'ın Nil ' i  olacaktı. 
Böyle bir tasarının gerçekleşmesinin 
imparatorluğa hazırladığı zengin gel�ce
ği ve bu zenginliğin aynı anda evrensel 
bir barış ın güvencesi olacağını hiç kim
se akıl edemiyordu.  Bu büyük planın sa
hibi olan Sokollu hem büyük bir ekono
mist, hem de bir yurtsever olarak tarihe 
adını yazdıracaktı. 
Yaşadığımız günler, Osmanlı İmparator
luğu ve Avrupa için, Rusların Doğu'ya 
olan yayılmalarının daha başında önlen
mesinin ne kadar önemli bir iş olduğu
nu göstermektedir. 

Batıl İnançlar Büyük 
Düşünceyi Engelledi 
Bu düşünce ilk kez Romalılar tarafından 
ortaya atılmıştı. tarihçi Pline bu girişimi 
Roma Imparatoru Claudius 'un yaptığı
nı yazar. Seleucus Nicator daha önce ta
sarıyı Romatılara sunmuştu. 
Coğrafyanın ortaya koyduğu durum, 
her çağda benzer düşüncelerin dağma
sına neden olmuştur. Fakat Sokollu 
Mehmed Paşa, Karadeniz donanmasını 
Hazar Denizi'ne taşımak için kendiliğin
den kazılmış iki kanal olan Don ve Vol-

499 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

ga ırmaklarını kullanmak suretiyle bu ta
sarıyı basitleştirmişti .  
Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa, girişimin 
büyüklüğünden değil, fakat kanal çalışma
larına başlamak için Azak'a gönderdiği beş 
bin yeniçeri ile yirmi bin işçisinin batı! iri
katlarından başanya ulaşamadı. 
Her ne kadar Kırım, Osmanlı İmparator
luğu'na bağlı bir devlet idiyse de, Kırım 
Hanı Giray iki denizin birleşmesinin ül
kes inin çıkarlarına uygun düşmeyece�i 
ne kanaat getirmişti. Üstelik Don ile \ ol
ga'nın birleşmesi sonunda Osmanlı or
duların ın Moskova'nın kalbine kadar 
ilerleyebileceğini, böylece padişahların 
Rus tehlikesine karşı Kırım hanlığına 
yaptıkları yardımın kesileceğinden kay
gılanıyordu.  
Bunun için yeniçeri ve işçi bölükleri ara
sında Sokollu'nun düşüncesini gözden 
düşürecek her türlü baltalama eylemle
rini yapmaktan kaçınmadı. 
Yeniçerilerin batı! inançları, Kırım hanı
nın kötü tasaniarına yardımcı olmakta ge
cikmedi. Yerli halktan Moskova dolay
larındaki steplerde yaz aylarında yirmi sa
at gündüz, dört saat gece olduğunu du
yan yeniçeriler, İslamiyetİn öngördüğü 
yatsı namazını  günbatımından iki saat 
sonra ve sabah namazının gün doğarken 
kılınması zorunluluğunu o bölgede na
sıl gerçekleştireceklerini düşünmeye 
başladılar ve sonunda Hz. Peygamber'in 
dininin uygulama olanağı bulunan ülke
ler için geçerli olabileceğini ileri sürerek, 
bölgenin 1\Iüslümanlara göre olmadığı 
sonucuna vardılar. 
Dedikodular ve maneviyarın bozulma
sı  askerler i le işçilerin si lahlarını ve ka-
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zı araçlarını bırakmalarına neden oldu. 
Astrakhan'dan Rusları kovmak üzere ha
rekete geçmiş olan yirmi beş bin kişilik 
bir Osmanlı birliği Korkunç İ van'ın or
dularına yenilerek geri dönünce, kanal 
bölgesinde çalışan Osmanlılar arasında 
tam bir panik baş gösterdi .  
Buyrukları d in lemeyerek İ stanbul 'a 
dönmek için gemilere bindiler. Karade
niz'de yakalandıkları fırtına Osmanlıla
rın maneviyatını, Sokollu Mehmed Pa
şa'nın büyük düşüncesini uygulamaya 
cesaret ederneyecek biçimde bozdu. • 

Dönüş yolunda fırtınalar yüzünden ge
milerin bir bölümü karanlık suların di
bini boyladı. İstanbul'a vardıklarında an
cak yedi bin kişi kalmışlardı. 

Soğukta Çadır İçinde 
Bekletilen Paşa 
Iran ve Hint yolunu Osmanlılara açacak 
olan iki denizi birleştirme tasarısında ba
şarısızlığa uğrayan Sokollu Mehmed 
Paşa, bu sefer Arabistan tarafında ben
zer bir düşünceyi gerçekleştirmeye ça
lıştı. 
Süveyş'te bir kanal açarak Akdeniz do
nanmasını Kızıldeniz'e, oradan da Hint 
Okyanusu'na geçirmek istiyordu .  Bugün 
Mısır hükümdarlarının, ticaretle uğraşan 
Batılı büyük devletlerin en büyük hayal
leri olan bu tasarı da Arabistan'da patlak 
veren genel bir ayaklanma yüzünden 
gerçekleşme fırsatı bulamadı. 
Demiryollarının icadı günümüzde Sü
veyş Kanalı'nın açılmasını o kadar acil bir 
sorun olmaktan çıkarmıştır. Ama yine de 
günün birinde açılması için girişimde bu-
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Yavuz S'ııltan Selim avianırken 

lunulması olanaksız değildir. Mısır'daki 
Osmanlı yönetimine karşı Yemen 'de 
başlatılan ayaklanma, bu meçhul ülke
nin bilinmeyen hanedanları arasında 
ortaya çıkan çekişmelerin bir sonucu ol
muştur. Fakat ayaklanma Arabistan'ın 
öteki bölgelerine ve Mısır 'a sıçrama 
eğilimi göstermiştir. Ayaklanmayı yerin
de bastırmak ve aynı zamanda Sultan Il .  
Selim'in sevdiği hocası Lala Mustafa Pa
şa'yı gözden uzaklaştırmak isteyen So
kollu, onu Suriye ve Mısır'da bir ordu 
toplamakla ve Arabistan'ı  düzene sok
makla görevlendirdi. 
Birkaç bin yeniçeri Lala Mustafa Pa
şa'nın ordusunun çekirdeğini  oluşturu
yordu.  �!ısır Beylerbeyi Sinan Paşa ise 
Arabistan'a gidecek olan ordunun asker 
ihtiyacını karş ılamak yerine, ona engel 
olmaya çalıştı. 

Rakibinin ününü zedeleyerek Sokol
lu'nun gözüne gireceğini hesaplıyordu. 
Daha da ileri giderek Lala Mustafa Pa
şa'nın kendis ine Kahire'de tuzaklar 
kurdurduğunu, zehirli şerbetle öldür
mek istediğini ve Mısır ile Arabistan'da 
bağımsız devlet kurmak için çalıştığını 
ileri sürdü. 
Sokollu da bu savlara belki inandığından, 
belki de inanmak istediğinden Kahire'ye 
bir çavuş göndererek Lala Mustafa Pa
şa'ya görevinden alındığını ve ifade ver
mek üzere İstanbul'a gelmesini buyur
du. Onun yerine Sinan Paşa serasker ol
du ve Yemen Seferi'ne başladı. 
Sonradan sadrazamlığa getirılecek olan 
Özdemiroğlu Osman Paşa, o zamanlar Si
nan Paşa'nın basi t  bir komutanı olarak 
Yemen Seferi'ne katılmıştı. Öncü kuv
vet olarak gittiği Yemen'de kısa ve hız
lı bir savaş sonunda başkaldıranları ez
miş, kalelerine saldırmıştı. 
Hem buyruğundaki birliklerin sayıları
nı artırmak ve hem de Divan'ın nezdin
de o bölge için gerekli bir adam olduğu 
görünümünü vermek için ününden ya
rarlanarak Arap aşiretlerini ve atlılarını 
yanına almıştı. Komutanının zaferlerini 
kıskanan Sinan Paşa onu görevden almış, 
onun yerine bir Rus kölesi olan Hasan 
Paşa'yı atamıştı. 
Serasker' in  nankörlüğün üzülen Os
man Paşa, kendisine sadık Arap asker
leriyle Mekke'ye kaçmış, oradan Mezo
potamya dağlarını aşarak adalet aramak 
üzere lstanbul'a gelmişti. 
Osman Paşa'nın İstanbul 'a yaklaştığını 
duyan sadrazam, onun Lala Mustafa 

501 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Paşa'yla işbirliği yapmasından çekinerek 
kente girmesini yasakladı. Osman Paşa 
o sırada veba salgını olan kentin dışın
da, Edirnekapısı çevresi nde çadırını 
kurdu. Kışın karı ve yağmuru altında, her 
gün halktan birkaç kişi gelerek efendi
sinin nankörlüğüne kurban giden adamı 
izliyordu.  
Benzer b ir  entrikanın kurbanı olan, an
cak hala Sultan IL Selim'in yanına gidip 
gelmeyi başaran Lala Mustafa Paşa, bir 
gün padişahla avdan dönerken, hünka
rın atını Osman Paşa'nın kaldığı çadıra 
doğru sürdürdü .  Padişah, "Kışın bu so
ğuğuna rağmen böylesine sefil bir çadır
da oturan da kim ola?" d iye soru nca, la
la hemen yanıt verdi: "Bu sadık köleniz 
Özdemiroğlu Osman Paşa'dır. Bu adam, 
ülkenize özverilerde bulunmuştur. Şim
di ise vezirlerinizin nankörlüğü yüzün
den kente girmesi yasak edildiği için bu
rada yağmur ve soğuk altında beklemek
tedir. " 
I I .  Selim bir şey söylemedi ve düşün
eeli bir  biçimde sarayına döndü. Erte
si gün çıkarılan bir hattı şerif ile Osman 
Paşa Basra Valil iği 'ne atandı .  Sokollu, 
halk arasında son derece sevilen bir ada
mın Arabistan'a komşu olan bir  eyale
te atanmasındaki sakıncaları padişaha 
anlatmaya çalıştı. Fakat Sultan Il. Se
lim, "Bundan böyle e lin i  ondan uzak 
tut! " d iye sertçe çıkıştı. Yine de impa
ratorluğu n  güvenini  efendis ini  hoşnut  
etmekten daha önemli gören Sokollu 
Mehmed Paşa, ertesi gün çıkardığı bir 
buyrukla Osman Paşa'yı önemsiz bir 
eyalete yolladı.  
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Selim'in Kıhns Haritası 
İçin Verdiği Söz , 
Sinan Paşa tarafından fethedilen ve dü
zen altına alınan Arabistan 1 571  'den 
itibaren tamamen Osmanlı egemenliği
ne girdi. Koca Sinan Paşa Osmanlı ordu
sunun başında Mekke'ye girdi .  
Hac ziyaretlerinin huzur içinde yapılma
sını sağladı.  Artık h içbir şey Sokol-

, lu'nun Kıbrıs fethi hazırlıklarına engel 
olamazdı .  Arabistan 'da sağlanan hu
zur, Kırım üzerine yaptıkları seferlerin• 
cezasız kalmasıyla yetinen Ruslada an
laşma, Almanya imparatoruyla yapılan 
barış anlaşması, Lehistan ile dostluk, 
Fransa ile gi tgide daha sağlamlaşan i t
tifak, hazinenin yeniden zenginleşme
si; donanmanın güçlenmesi ve en önem
lisi  uzun zamandır boş duran ordunun 
sabırsızl ığı sadrazarnın polit ikasının 
ağırlığını Venedik üzerine kaydırması
na yol açmış ve Kıbrıs Krallığı 'nı  Yene
dik Cumhuriyeti 'n in el inden alması 
için beklediği fırsatı yaratmıştı. tınpa
ratorluk için gerekli olan bu fetih, ay
rıca I L  Selim ' in  eski bir isteğin in  yeri
ne getirilmesi için sağlanan bir lütuf da 
oluyordu.  
Selim, babasının kuşkularını üzerine 
çektiği sıralarda Manisa'da bulunuyor
du. Gözden düşüp parasız kaldığı için de 
bocalıyordu. Taht varisi olan şehzadele
rin Osmanlı İmparatorluğu'nda karşı 
karşıya kaldıkları talihlerinin sonucun
da, gençlik arkadaşlarından biriyle dost
luk ve gönül borcu altına girmiş, bu duy
gu sonradan Kıbrıs Hıristiyanları için çok 
fena sonuçlar vermiştir. 
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Piri Rcis 'in Kıbrıs Haritası. 

Bu kişi Yasef N ass i adında bir Portekiz 
Yahudisi 'ydi. Bu da öteki Yahudiler gi
bi gittiği ülkenin halkı tarafından hor gö
rülmüş, bu yüzden Hıristiyanlığı kabul 
etmiş, fakat aslında hiçbir zaman tam bir 
Hıristiyan olmamıştı. 
Uygulanan baskılar yalnızca bu adamla
rın sürülmelerine neden olmamış, bun
ların aynı zamanda ikiyüzlü olmalarına 
da yol açmıştı. Yasef Nassi 'de, durum
larının gereği güçlü olana erişmek için al
çaklık yapmak zorunluluğunu duyan 
insanların sahip olduğu girişken ve çe
kici bir yetenek vardı. Portekiz'den ay
rılırken ticaretten edindiği muazzam 
bir servetle, lstanbul'a gözü pek bir se
rüvenci olarak gelmiş, yeni servetler ve 
bu arada koparabilirse bir de asal et elde 
etmenin peşine düşmüştü. 
Güzelliği ve servetiyle ihtirasını kamçı
layan bir Yahudi kızına çılgıncasına aşık 

olmuştu. Zorda kaldığı için kabul ettiği 
Hıristiyanlıktan çıkması da pek zor ol
mamıştır. Sonunda kendi kanından olan 
bu kızla evlenmiştir. 
Bu evlil ikle önemli oranda artan serve
ti, siyasal amaçlarla saray büyüklerine 
ödünç verdiği paralar, saraya yolladığı de
ğerli armağanlar Sakız, Kıbrıs ve Sicil
ya'da sahip olduğu meşhur bağlar ve bu 
bağların ürünü olan şarabı, Kanuni 'nin 
varisi Sel im i le şehvet ve içkiye dalmış 
olan da!kavuklarına sunması, sonunda 
onun velialıtın yakınlarından biri olma
sını sağlamıştı. Gelecekteki çıkarını dü
şünerek şehzadenin o zamanki talihsiz
liğine aldırmamış ve onunla beraber 
Kütahya'ya gitmişti. 
Genç Şehzade ile serüvenci Yahudi ara
sındaki dostluk o derece ileri gitmişti ki, 
Selim'in, Sultan Süleyman ile Hurrem 
Sultan'ın oğulları değil, Yasefin kız 
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kardeşlerinden birinin oğlu old uğu ve 
Hurrem'in ölü doğan bir çocuğuyla de
ğiştirildiği hakkında dedikodular türe
mişti. İki dost arasında para, eğlence, se
fahat, Ege adalarının nefis şaraplarına 
duydukları istek, sözün kısası her şey or
taktı. Şehzadenin duka altıniarına ve le
ziz şarap dolu tulumlarına olan tutkusu
nu bilen Yahudi, durmadan yeryüzü 
cenneti o1arak gösterdiği Kıbras Adası 
üzerine Selim'in isteğini kamçılıyordu.  
Bir  seferinde Limasol şaraplarının her za
mankinden daha aşırı b içimde Selim' i  
sarhoş ettiği ve şehzadenin Yahudi dos
tunun koliarına atılarak, eğer bir gün Os
manlı tahtına çıkarsa Kıbrıs'ı fethedece
ğine ve onu oraya kral olarak yollayaca
ğına dair ant içtiği söylenir. 
Gelecekteki padişahın bu sözünden ile
ride bir tırnar sahibi olacağını kestiren Ya
hudi ,  evinin birkaç yerine, üzerinde 
"Yasef Nassi, Kıbrıs kralı" ibaresi yazı
lı arınalar astırmıştı. 

Yahudi'nin Kıbrıs Üzerine 
Oynadığı Oyun 
Selim'in tahta geçişinden sonra Belgrad'a 
koşan Nassi, padişahın ayaklarına kapa
narak onu kutlamıştı. Yahudi 'yi yerden 
kaldıran ve kucaklayan Sultan Selim, es
ki dostuna Naksos ve Siklad adaları 
düklüğü unvanını vermişti. 
Sahip olacağı geniş topraklara karşılık, 
padişah dostundan yalnızca iki bin du
kalık vergi alınmasını buyurdu. Oysa Ya
hudi 'nin eline sırf şarap geliri olarak yıl
da yüz elli bin duka altını geçecekti. Bu 
arada Naksos ve Andros 'un eski beyi ls-
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tanbul'a gelerek zarar ziyana uğradığını  
ve eski görevine iade edilmesini dilediy
se de kimse ona yüz vermedi. 
Bu kadar bol servetle sahip olduğu 
u nvan, Yahudi  serüvenc iye göre en 
büyük hayali  olan Kıbrıs Krallığı'n ı  el
de etmek için atılan ilk adım olarak ka
bul edi liyordu .  
Sultan Selim'i durmadan Venedik Cum
huriyeti'n in bu zengin adasına karşı se
fer düzenlemesi için teşvik ediyordu. 
Hünkar nezdindeki saygınlığını bilen ve 
korkunç servetinden kaygıtanan Yene
dik elçileri, dehşet içinde Divan'ın ka
rarlarını izliyorlardı .  Padişahın Yen i  Sa-

. ray ileri gelenleri arasında olan Yasef 
Nassi, Lala Mustafa Paşa ve Kaptanıder
ya Piyale Paşa, Venedik'e nasıl savaş ilan 
edeceklerini düşünüyorlardı. 
Yalnızca sadrazam i le şeyhülislam sara
yın ·bu düşüncesine karşı çıkıyordu .  
Onlar için ortada yeterli neden yoktu ve 
zaman da uygun değildi .  Venedik, Os
manlı Devleti'yle olan il işkilerinde hiç 
açık vermiyor, üstelik limanlarında de
mirli bulunan donanınası bir anda Kıb
rıs kıyılarını saracak güçte görünüyordu. 
Söylendiğine göre Nassi 'nin muazzam 
serv�ti her türlü rüşveti karşıtayabilecek 
güçte olduğundan, Yahudi birkaç korsa
na para vermiş ve Venedik donanmasm
dan birkaç gemiyi yaktırtmıştır. 
13 Eylül gecesi Venedikliler korkunç bir 
patlamayla uyandıkları zaman, ünlü Ve
nedik tersanesi ile limanlarındaki donan
manın alevler içinde olduğunu gördüler. 
Cumhuriyetin barut deposu, tersaneler
le beraber havaya uçmuştu. 
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Bir gün önce tam donanımlı yüz elli ka
dırganın yüzdüğü iç Jimanda şimdi sade
ce tahta parçaları ve cesetler yüzüyordu. 
Venedik'.in uğradığı bu felaket Divan'ı  
her türlü kararı almakta serbest bırakı
yordu. Özgür ve gurur! u bir cumhuriye
te yapılan kısa bir teslim önerisi redde
dil i  nce, Osmanlı donanınası K ıbrıs'a 
yelken açtı. 
II. Selim bu seferin başkomutanlığına sa
botajı düzenleyen kişiyi getird i .  Hoca
sı Lala Mustafa Paşa kuşatma kuvvetle
rinin seraskeri ilan edildi. Kaptanıderya 
Piyale Paşa Donanınayı Hümayun'a ko
muta ediyordu .  
Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa, Si
nan Paşa'nın komutanlarından ve Arabis
tan fatihlerinden Hasan Paşa, Karaman 
Beylerbeyi Behram Paşa ve Macaristan 
seferlerinin yiğit komutanları kara ordu
larının başında bulunuyordu. Toplam üç 
yüz altmış kadırga mart ve nisan ayların
da İstanbul'dan hareket ederek istila 
kuvvetlerini Kıbrıs'a taşıdı. 
Naksos Dükü YasefNassi'nin isteklerine 
boyun eğmeye n Tine Adası, Osmanlı do
nanması geçerken on bin kişilik bir birlik 
tarafından işgal edilerek yakılıp yıkıldı. 
Donanınayı Hümayun Anadolu 'nun bu
runlarından geçip Karaman sahillerini iz
lerken durduğu her limandan yeni  kuv
vetler alıyordu .  Rodos'tan Antalya Kör
fezi'ne kadar uzanan düzenli  bir kol gö
rünüm ünde olan dört yüz Osmanlı ka
dırgası, Kıbrıs' ın güney kıyılarındaki li
manı Limasol'a 1 Ağustos 1570'te demir 
attı. Adanın dağlarında ve tepelerinde 
bulunan sakinleri dehşet içinde Os
manlı ordusunu izliyordu. 

Eşine PekAz Rastlanan 
Belde 
Fenikeiiierin ve lbranilerin eski Khe
tim'leri, Yunanların Kypros'u olan Kıb
rıs Adası, coğrafi yerin iklimi ve topra
ğın verimi sayesinde güzellik ve aşk tan
rıları ile tanrıçalarının oturdukları yer ola
rak mitolojiye geçmiştir. 
Ad ını Venüs'ü n adlarından biri olan 
Cypris 'ten aldığı söylenir. lbadeti sefa
hat olan bu tanrıçaya ait bahçeler, kut
sal ormanlar ve tapınaklar adanın her ya
nını kaplamaktadır. Limasol ve Baf 
bunlar içinde en ünlü olanlarıdır. Bugün 
bile toz yığınları içinde bu d iş i  Olim
pas 'un tapınaklarına, banyolarına, çeş
melerine ve kolu bacağı kopmuş heykel
lerine rastlamak olasıdır. Adadan geçen 
bir yolcu dünyanın her köşes inde ken
disini kaygıya düşüren şeyleri, orada 
hayranl ıkla seyretmek ve bir başka 
dünyanın mutluluklarını hayal etmek 
fırsatını bulur. 
Kıbrıs Adası'nı şehvete ve mutluluğa bo
ğan bizzat doğa olmuştur. Bu toprak es
kiden olduğu gibi şimd i de denizler or
tasında bir cennet bahçesidir. Dalgala
rın, toprağın ,  güneşin ve havanın adayı, 
Afrodit gibi, o ortamda aşk dolu bir 
ahenkle yarattığı hissedi l ir. 
Rehavet verici Mısır rüzgarlarının doğur
duğu dalgalarla Akdeniz'in doğu ucun
da sanki beş ik gibi sallanan Kıbrıs Ada
sı, kuzeyin sert rüzgarlarından Toros 
Dağları'nın ve çöl ün kavurucu yelinden 
Lübnan dağlarının karlı tepeleri sayesin
de korunmaktadır. Akşam olduğu zaman 
köpüren dalgalarıyla ufuk sanki bu iki 
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dağ sırasının gölgeleriyle daha lacivert 
gözükmektedir. 
Suriye'ye bakan kıyısında ada, İskende
run Körfezi'ne ve Ceyhan Irmağı'nın ağ
zına sokulmak, Halep ve Şam kervanla
rına bir köprü atmak istercesine ileri doğ
ru uzanır ve denize kadar alçalır. 
Güney Anadolu kıyılarına bakan tarafın
da daha yüksek olan ada, Arnavut Bur
nu ile Toroslar aras ında sıkışmış kalmış 
olan Antalya Körfezi 'ne yaklaşır. Bu iki 
çıkıntı arasında kalan Kormakiri Burnu 
karşısındaki Toros lar'ın sert görünü
müyle rekabet edercesine ileri atılmak
tadır. Bu burun Anadolu'dan, balıkçı tek
nelerinin bir yaz gecesinde aşabilecek
leri bir kanalla ayrılmıştır. 
Kormakiri Burnu alçak, fakat sürekli bir 
eğimle Kıbrıs'ın Olimpos Dağı'na-' kadar 
çıkar. Yeryüzündeki Olimpos dağlarının 
en alçağı ve en sessizi olan bu dağda mi
toloj i, tanrılarını oturtmak için bir hay
li duraksamıştır. 
Şair Euripides\ Kıbrıs Olimposu'nu Af
rodit5 Venüsü'nün ve müz'lerin6 (Muses) 
yurdu yaparken, d uygulara seslenen Af
rod it'in yanında manevi güzelliğin ilha
mını veren bu yaratıkların da bulunma
sını düşünmüştür. Bu Olimpos Dağı 'nın 
sağında ve solunda giderek alçalan dağ 
sıraları karaların bittiği yere kadar uza-

nırken, eteklerini sabah akşam güneşi
n ışınlarının akşamasına terk ederler. 
Kıbrıs'ın sırtında bir kas gibi uzanan Tro
dos Dağları, eski coğrafi bilginlerine 
adanın, deniz üzerinde yüzen bir koyun 
postu ya da güneş ışınlarının yansıdığı 
ters çevrilmiş bir kalkan şekl inde oldu
ğu intibaını uyandırmıştır. 
Müzle rin, Jüpiter'in, Adonis ' in ,  Ve
nüs'ün, Apolion'un adlarını verdikleri ta
pınakları, inanışlar, hacları zamanla yer
lerini Hıristiyan adlarına, kiliselerine, ma
nastırlarına, aziz ve havarilerin anılatına 
terk etmişlerdir. 
İlkbahar iklimi altında yaşayan Kıb
rıs'ta toprak ve insanlar coğrafi yerine, ha
vasına ve büyüklüğüne göre bir biçim al
mışlardır. Bağlar ve ipekböceğini besle
yen dut ağaçları, Doğu 'nun gıdası zey
tinlikler; tadına doyum olmayan bal; 
çınar, servi, çiçekleri duyuları uyuşturan 
mersin ağacı, sarhoş eden afyon, besle
yici bitkiler, serinleten meyvelerden 
kavun, şeftali, nar, portakal, limon, elma, 
armut, Suriye hurması ve incir adanın te
pel erin i  ve dere kıyılarını dolduruyordu. 
Kıbrıs'a yaklaşan bir gezgin uzaktan 
baktığında, bitki topluluğundan yemye
şil görünen kıyıları fark edince, meyve 
ve yaprak dolu bir sepet karşısında oldu
ğunu sanırdı. Hayvanları bile bereketin-

3 Eski Yunanlarda bazı dağların adı. En ünlüsü Makedonya ile Tesalya arasında bulunanıdır. Bu dağ mitolojik tanrıla
rın bulunduğu yerdir. 
4 Eski Yunan'da trajedi yazarı (MÖ 480-MÖ 406). Felsefe ve bilimle uğraştı. Şiir ve tiyatroya erken yaşlarda başladı. 
Doksan iki piyes yazdı. Çoğunun adları ya da bazı parçaları kaldı. Tam olarak elimizde on yedi trajedisi vardır. 
5 (Yunanca Aphrodite) Önceleri Fenikeiiierin taptığı büyük bir Suriye tanrıçasının etkisiyle Afrodit evrende en başta 
gelen kudrettir. Kadın arzusunun kışkırtıcısı olarak bütün dünyaya hükmeder. Aşk tanrıçası olarak insanlar ve hayvan
ların doğurma içgüdüsüne uyma olanağı verir. 
6 Şarkıların ve bilimlerin koruyucusu olan Eski Yunan tanrılarıdır. Deviriere göre adları, sıfatları ve sayıları değişir 
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den ve sessizliğinden paylarını almış gi
bidir. Öküzleri, boyları, boynuzları ve de
rilerinin aklığı yüzünden kurbanlarda ter
cih edilirdi. 
Eskiden Venüs'e ait olduğu iddia edilen, 
sanki denize b�tmış gibi mavimtırak ka
natlı güvercinleri hala sürüler hal ınde 
adanın üzerinde dolaşır, ormanları ve pı
narbaşlarını dolduran sesleriyle insanı 
duygulandırır. 
Akik, amyant, kaya billuru, opal gibi de
ğerli taşlarla doludur. 
Menşei i tibarıyla, Kıbrıs Kraliçesi Ve
nüs'e ait olduğu sanılan bakır cevheri çok 
eski dönemlerden beri işletilmektedir. 
Denizin çekilirken bıraktığı tuzlu göl
cüklerden sağlanan tuz, Kıbrıs 'ın ve 
komşu ü lkelerin ihtiyacını karşılar. 

Tarih Boyunca İ�tah 
Kaharttı 
Kıbrıs ' ın tarihi, Mısır, Suriye, Yunanis
tan ve İ talya gibi fatihlerin hırsını çek
miş ve gelişen uygarlığı yüzünden ata
Iete sürüklenmiş ülkelerde olduğu gibi, 
kargaşa ve felaketlerle doludur. 
Tarihin ilk çağlarında gammazcılardan 
oluşan bir ordu sayesinde dokuz dikta
tör adayı paylaşıyordu. Adayı sırasıyla Fe
n ikelilerden Mısırl ı lar, M ısırlılardan 
Persler, Perslerden Yunanlar almıştır. 
Sonra İskender' in  eline geçmiş, ondan 
Romalı Caton'un egemenliğine girmiş
ti. Trajan döneminde Yahudiler tarafın
dan tahrip edilmiş, sonunda VII. yüzyıl
da Arapların işgaline uğramıştı. 
Kudüs Haçlı devletinin Kralı Baudouin 
ile İ ngiltere Kralı Richard tarafından 

Arapların elinden alınmıştı. Richard ön
ce adayı zalim bir Hıristiyan tarikata dev
retmiş, sonra Kudüs tacı karşılığında Guy 
de Lusignan'a vermişti. Krallıklar alıp 
satınayı kendilerine iş edinen Ceneviz
liler Kıbrıs'ı  Lusignan' ın  varisleriyle 
pazarlık etmişlerdi .  
Memlı1kler pek sağlam olmayan bir bi
çimde Kıbrıs' ı  topraklarına bağlamıştır. 
Venedikl iler ticaret yapma bahanesiy
le so kulmuş ve fi ilen işgal altına almış
lardı. 
Catherine Corval adında bir Venedikli, 

. 

Haçlılardan kalan son taht varisiyle ev-
lenmişti. Venedik Cumhuriyeti'nin ca
susları bu kralı ve kralın Catherine'den 
olan oğlunu zehirlemiş ve kraliçeyi Ve
nedik'in kızı ilan etmişlerdi .  Olağan 
bir davranış olarak kız da annesini, ya
ni Venedik'i düşünmüş ve adayı ona bı
rakmıştı. Venedik Senatosu da bu cö
mertliğin altında kalmamak için Cathe
rina Comara'ya San Salvador Kilisesi için
de şahane bir mezar yaptırmıştı. 
Kıbrıs'ın ekonomis i  bunca ihti lal ve fe
tihler sonunda bir hayli sarsı lmış ve nü
fusu azalmıştı. Ancak Venedik'in yasa
ları, koruması ve deniz ticareti sayesin
de Kıbrıs kendisini toplamış ve Asya sın
ırlarında Avrupa'nın tarımsal ve endüst
riyel ileri kolonisi haline gelmişti. 
Bugün Küba ve Filipinler İspanya için 
ne ise, o zaman da Kıbrıs Venedik için 
öyleydi. Yani esas yurdun dışında refah 
içinde ikinci bir yurt, adanın kalbinde
ki başkenti Lefkoşa, liman kentileri Ma
gosa ve Larnaka Avrupalı mühendisler 
tarafından ve Batı 'nın en zengin asker 
cumhuriyeti olan Venedik' in olanakla-
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rıyla güçlendirilmiş kaldere sahipti.  
Kıbrıs bu kaleler sayesinde Osmanlıla
ra direnen Rodos, Malta ve Belgrad gi
bi müstahkem mevkiler haline gel
mişti.  
Venedik'in görevlendird iği Dandolo 
adayı acemice yönetiyordu. Venedikli 
soylu Hector Baglioni kara kuvvetlerinin 
komutanıydı.  Bragadino, Magosa'yı sa
vunuyordu. Yedi bin kişilik ordusu sur
ların arkasına ve gemilere çekilmeleri
ni gerektiriyordu .  

Yardım Beldediler 
En az yüz bin askeri olan ve dört yüz ka
dırgayla gelen serasker, hemen hemen 
hiçbir mukavemetle karşılaşmadan as
kerlerini ve toplarını Limasol'un çıplak 
sahiline çıkarttı. Daha sonra hemen de
nize açılan Kaptanıderya Piyale Paşa ve 
Donanınayı Hümayun bütün yaz boyun
ca Rodos, Kıbrıs ve Antalya Körfezi 
açıklarında dolaşarak herhangi bir Yene
dik donanmasının kuşatılmış adaya yar
dım götürmesini engelledi. 
Lala Mustafa Paşa ordu yönetiminde he
nüz acemi sayılırdı .  Piyale Paşa Lefko
şa yerine önce Magosa'yı kuşatmasını is
tiyor, böylece başkente saldırırken arka
sında düşman bir kent ile bir ordu bırak
mamasını öğütlüyordu.  
Ordusunun kalabalıklığına güvenen se
rasker, ihtiyat için ileri sürülmüş bu 
redbire itibar etmedi ve yüz bin askeri
nin başında başkente yürüdü. 
Osmanlılar tarafında istilaya uğrayan ada
daki ahali ya Lefkoşa'ya sığınıyor, ya da 
dağların erişilmez tepelerine kaçıyordu. 
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Bir denizci krallık için iyi bir mevki e sa
hip olmayan Lefkoşa, adanın merkezin
de bir tepe üzerinde bulunmaktaydı. 
Nüfusuna göre kapladığı alan nispetsiz 
olduğunda üç bin adımlık bir daire çev
resi içinde savunulması pek zordu .  Za
ten bir müstahkem mevki olmaktan 
çok, açık kent  görünümündeydi. Yılın 
günleri kadar çok kilise ve manastır, Ku
düs kralları ile o sıralar Doğu'nun otori
ter efendileri olan Ortodoks papazların 
hurafelere olan düşkünlüğünü ortaya ko
yuyordu. 
Daha ihtiyatlı olan Ve nedikliler bu ki
lise ve manastırlardan seksenini  yıktır
mış ve yerine güçlü kaleler yaptırmış
lardı. 
Kentin içinde o zaman yüz bin Kıbrıslı 
ile toplam on bin Venedik, İtalyan ve Ar
navut askeri vardı.  Lala Mustafa Paşa'nın 
tepenin eteklerinde çadırlarını, topçu ba
taryalarını dağıtmasını ve on binlerce as
kerin i  yerleştirmesini zaaf gösterme
den fakat kaygıyla izlediler. 
Altı haftalık kuşatma ve geri püskürtü
len beş saldırı Kıbrıslıların umutlanma
Ianna neden oluyordu; her sabah çan ku
lelerinin tepesine çıkarak ufka bakı
yorlar, cumhuriyetin vaat ettiği kadırga
ları gözlüyorlardı. Fakat kaptanıderyanın 
dört yüz kadırgasının Limasol 'a yanaşıp 
yirmi bin yeni  Osmanlı askeri çıkartma
sından başka bir şey göremiyorlardı. 

Kıbrıs 'ın Hazinesi Denize 
Gömüldü 
B u  yirmi bin askerin Lala Mustafa Pa
şa'nın karargahına gelmesi yeni bir sal-
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dırıyı işaret ediyordu. 9 Eylül 1 570 gü
nü genel saldırı için şafağın sökmesi bi
le beklenmedi.  Gök yeni  ayd ınlanma
ya başladığı s ıralardı, geçen üç bin ye
niçeri kentin belli başlı istihkamlarını 
zapt etti. 
Mazgallardan kaçan ve yaralanan düş
man barikatlanmış sokaklara sığınıyor
du. Başlarındaki kahraman komutanla
rı Türklerin kılıcı ve gü lleleri altında can 
vermişti. Venedik temsilcisi Dandolo, 
başpiskopos, kilise ve öteki yüksek 
rütbeli siyasal kişiler Osmanlı gülleleri 
altında sarsılan hükümet sarayına çekil
mişlerdi. Osmanlılardan teslim şartları
nı  öğrenmek isteyen ilk Kıbrıslı elçiler 
gediklerin üzerinde göründüklerinde ani 
bir ateşle yok edildiler. Derviş Paşa on
ların cesaretlerini çiğneyerek altı bin ye
niçeri ve altı ağır topla kente girdi ve sa
rayı zorlamaya başladı. E line geçirdiği 
bir İ talyan rahibini saraya göndererek, 
top ateşini içerdekilerin onurlarıyla tes
lim olmaları karşılığında durduracağım 
bildirdi. Rahip geri döndüğünde elinde 
imzalanmış teslim belgesi vardı.  Fakat 
anlaşma şartlarına uyulmadığı için vuroş
ma tekrar başlamış, sonunda Dandolo 
dahil bütün Vened ikliler kıl ıçtan geçi
rilmiştiL 
Kent içinde d ireniş fazla olduğu için ve 
teslim olmakta geç kalındığından, sürek
li bombardıman sonucu yirmi bin kişi can 
vermişti. Elde edilen ganimet gemilere 
yüklenmiş harekete hazır beklerken, bir 
kadın eline geçirdiği meşaleyle yelken
leri ateşe verdi .  Bir anda barut depola
rına s irayet eden yangın üç kadırganın 
yükleriyle denizin d ibini boyladı.  Hazi-

neleri kurtarmak isterdilerse de, akıntı
nın şiddetinden başaramad ılar. 
Günümüzde bazı serüvenci İ ngiliz de
nizciler, hazineleri çıkarma karşılığında 
ganimeti Osmanlılarla yarı yarıya paylaş
mayı önermektedirler. 

Fetih U zadıkça İstanbul 
Kaygılanıyordu 
Zaferinden başı dönen Lala Mustafa Pa
şa, Dandolo'nun kesik kafasını Kıb
rıs'ın ikinci başkenti olan Magosa'nın Ve
nedik'li  komutanı Bragadino'ya gön
derdi. 
Eğer Venedik Senatosu komutanını  
destekleseydi, belki de Kıbrıs'ın Osman
lıların eline geçmesine engel olurdu. Ge
len güz ve kış mevsimi Osmanlıların 
Magosa'ya karşı sonuçsuz kalan sald ırı
larına tanık oldu. Çünkü her gün surlar 
gülleler altında paramparça edil iyor, 
ancak sabahleyin onarılmış olarak orta
ya çıkıyordu.  
Bu arada adanın Rodos tarafından Do
nanmayı Hümayun'u aşarak yardıma 
gelmek isteyen Venedik donanması
nın top atışları işitiliyordu. İki bin Dal
maçyalı ve bin beş yüz Giridi asker, yan
larında cephane ve yiyecekle Mago
sa'nın yardımına koşmak için hareket et
mişlerdi. 
İ stanbul 'da II. Selim sabırsızlanıyor, 
sadrazam sinirleniyor, her ikisi de ada
nın fethinin bu kadar uzamasından kay
gılanıyordu. İ tibarı bozulan Lala Musta
fa Paşa durmadan İstanbul'a Vened ikli 
komutanların kellelerini yolluyordu .  
İ lkbaharda Anadolu 'dan kırk b in  kişilik 
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taze kuvvetler geldi. Yüz bin kol tarafın
dan Magosa'nın kayalarında açılan lağım
lar o kadar derin ve genişti ki, bir asker 
atıyla beraber rahatça geçebilirdi. Sek
sen topluk bataryalar gece gündüz Ma
gosa istihkamlarına granit gülleler fırla
tıyordu. 
Bragadino, kenti savunan garniwnun yi
yeceğine ortak olan halkı zorla kale dı
şına çıkarttı. Her sabah sefil bir halde 
Türklerin önüne çıkan Rum halkın du
rumuna acıyan Türk komutanlar onları 
serbest bırakarak öteki kentlere gitme
lerine göz yumdu. Kararlarında serbest 
kalan Bragadino bir anda patlayan hum
baralardan7 kalelerin çöktüğünü gördü .  
Fakat her açılan gedikten Venedik top
ları Osmanlıların üzerine ölüm kusma
yı sürdürüyordu. Arada sırada geceleri 
uzaklarda görülen Venedik gemileri
nin ış ıkları çarpışan Venediklilere umut 
vaat ediyordu. 
Ancak aradan geçen günler bu umutla
rı söndürdü. Birinci istihkamlar tamamen 
yerle b ir edilince, topraktan yapılmış 
ikinci istihkamların arkasına çekild i ler. 
Yerin altından Osmanlı lağımcılarının 
kazma sesleri geliyordu. Ne var ki, Os
manlılara kanlarıyla sulanmış bir avuç 
toprak vermeye kararlıydılar. 
Osmanlılar bu kadar kahramanlık göste
risi karşısında sonunda yumuşadı. Gedik
ler üzerinde görüşmeler başladı. Seras
kerin kahyasıyla yeniçeri kahyası bir bay
rakla, Lala Mustafa Paşa'nın çadırına gi
den Venedik elçileri için rehine olarak 
Bragad ino'ya gittiler. Venedikliler kah-

ramanlıklarına layık bir biçimde karşılan
d ı. imzalanan anlaşmaya göre Vene
diklilerin hayatları, mülkleri, özgürlük
leri bağışlanıyor, Girit' e gitmeleri için Os
manlı kadırgaları emirlerine veriliyordu. 

Derisi Yüzüldü 
Yüksek rütbeli  komutanlar d ışında bü
tün Venedik askeri üç gün içinde eşya
larıyla gemilere bindi. Üçüncü gün ak
şamı veda etmek ve boş kentin anah�r
larını teslim etmek amacıyla Bragadino 
ve komutanları Lala Mustafa Paşa 'nın 
huzuruna çıktı. 
Kıbrıs fatihi haklı olarak Bragadino'ya on
ları Girit' e götürecek olan Osmanlı ka
dırgalarının Venedik Cumhuriyeti tara
fından alıkonmayacağına dair güvence 
vermesini istedi. Magosa'nın eski komu
tanı Serasker Lala Mustafa Paşa küstah
ça cevaplar verdi. Tartışma daha da şid
detlenince, idam edilen elli Türk hacı
sının hesabını sordu. Venedikli komutan 
tatmin edici cevap veremeyince cellat
lara işarete ederek Bragadino'nun yanın
daki üç soylunun kellelerini vurdurdu. 
Bragadino'nun suçları, daha ağır biçim
de cezalandırılmasını gerektiriyordu.  
Önce burnu ve kulakları kestirildi, son
ra aynen Türk tutsaklarına yaptırdığı gi
bi bir kadıeganın seren direğine bağlan
dı. Altı gün süreyle suya daldırılıp çıka
rıldı. Daha sonra derisi yüzdürö ldü ve 
son nefesini verdi.  
Padişahın zalim lalasının adalete, insan
lığa hatta doğaya karşı yaptığı bu işken-

7 Demirden ya da tunçtan, yuvarlak ve içi boş bir şekilde dökülüp içine patlayıcı maddeler deldurularak havan topu 
ya da elle atılan bir tür bomba. 
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celer o çağda Avrupa ve Asya'da göze ba
tan öteki devlet ve din uğruna yapılan 
zulümterin gürültüsü arasında kaybolup 
gitmiştir. 
O dönemde Rusya'da Korkunç İvan 
kendi tebaasına Neron'un bile hayal gü
cünü aşacak işkenceler yapıyordu. Fran
sa'da IX Charles Protestanların katledil
mesi için iğrenç bir biçimde Saint Bart
helemy8 olayını yaratıyordu. 
Kahramanca savunulan Wittenstein Ka
lesi 'ni  zapt edenler kale komutanını 
demir ateşte kızartıyorlardı .  
Dinsel ateşte yakmak suretiyle temizle
yeceklerine inanan İspanyollar da Engi
zisyon Mahkemeleri 'ni açıyorlardı. Irk
ların, dinlerin, mezheplerin, orduların 
çarpışmaları insanlık merhametini sağır
laştırmış ve hak arayan tarihe, bu cina
yetlere karşı duyulan evrensel nefreti bı
rakmıştır. 

Elli Bin Şehit, Yüz Elli Bin 
Ölü 
Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'ı savunanların 
arasından yalnızca Henri Martinengo'yu 
sağ bıraktı. O da hadım edilerek sadra
zamın sarayına yollandı .  
Doğanın ve fatihterin yüzyıllar boyu 
çekiştiği Kıbrıs Adası işte bu biçimde Os
manlıların eline geçti. Osmanlılar bu fe
tih ten orduları için gurur, zulümleri için 
nefretten başka bir şey kazanmadı. Yö
netimleri altına geçen ada bir daha du
rumunu düzeltmedi. 

Venedikliler onunla en zengin sömürge
lerinden birini kaybediyor; Osmanlılar da 
savaş yüzünden verimsizleşen bir toprak 
ile nüfusu azalmış bir ada kazanıyordu. 
Her iki taraf da kaybederken, kazanan 
yalnızlık oldu. 
Bu fetih üstün gelenlere elli bin şehide, 
yenik düşenlere elli bin ölüye mal oldu. 
Bir zamanlar Romalıların Mısır kraliçe
leri Arsinoe9 ve Kleopatra'ya armağan et
tikleri Kıbrıs, önce sadrazamların, sonra 
da valide sultanların çiftliği haline geldi. 

Avrupa' da Osmanlılara 
Kar� ı Nefret Yeniden 
U yandı 

' 

Kıbrıs'ın düşmesi ve Venediklilerin öl
dürülmesi Avrupa'da büyük yankı uyan
dırdı. Lala Mustafa Paşa'nın davranışla
rı Müslümanlara karşı milli ve dini kinin 
alevlenmesine neden oldu. Bütün Hıris
tiyanlığın dinsel önderi papa, Kıbrıs ' ın 
utancını ve öcünü almak için İtalyan, İs
panyol ve Fransız donanmalarını birleş
tirdi. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa bu 
hazırlığı sezdi ve önlemlerini aldı. Giz
li rakibi Lala Mustafa Paşa'nın Kıbrıs Se
feri sonunda sarayda elde ettiği itibardan 
kaygılanıyordu.  Lala Mustafa Paşa'nın 
ycnileceğini tahmin etmişti. Lala M us
tafa Paşa'nın zaferini gölgelemek için Ve
nedik'le hızla bir barış anlaşması yapma 
gereğini  duydu. 
Ancak Avusturya'nın çıkarlarına yaraya
bilecek bir Hıristiyan ittifakını bozabi-

8 Sa int Barthelemy Kıyımı: 24 Ağustos 1 572'de Paris'te Kral IX. Charles'ın emriyle protestanların topluca öldürülme· 
sine verilen ad. 
9 Makedonyalı l l .  Philippas'un nikahsız karısı, daha sonra Lagos'un karısı ve 1 .  Ptolema ios'un annesi. 
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lecek tek güç olarak Fransa'yı gördü. 
Fransa elçisini Paris' e gidip kralla konuş
mak ve Venedik ile Osmanlı Devleti ara
sında arabulucu olmasını önermekle 
görevlendird i. Ayrıca elçi Venedik'ten 
geçerken cumhuriyetin Senatosona gay
ri resmi olarak barış önerisinde buluna
cak ve ileriki bir anlaşmanın zeminini ha
zırlayacaktı. 
Venedik, Osmanlılardan nefret ederken, 
Batılı devletlerin bir deniz gücü kurma
sından da çekiniyordu. Hemen İstan
bul'a gizli bir e lçi  göndererek anlaşma 
için ilk adımı attı. Venedik elçisi 1 aegu
es Ragazzoni, İstanbul'da gizlice sadra
zamla pazarlık ederken, pa pan ın özel el
çisi Colonna, Venedik'te cumhuriyetin 
Osmanlılara karşı ittifaka girmesi için gö
rüşmeler yapıyordu.  
Fransa ve Sokollu, papanın, İspanya'nın 
ve Avusturya'nın Venedik üzerindeki ça
balarına zamanında engel olamadı. Kıb
rıs' ın yağmalanması karşısında halkın 
gösterdiği tepki Venedik Senatosu'nun 
hesaplı politikas ına üstün geldi. 
1571  yılı sonunda İspanya, papalık ve Ve
nedik arasında, Osmanlı gücünü Akde
niz'de ezmek için Katolik birl iği anlaş
ması imzalandı. Toplu silahlı güç iki yüz 
kalyon, yüz kadırga, elli bin kara aske
ri ve beş bin atlı olarak tespit edilmişti. 
En güçlü ve en gayretli görünen İspan
ya kralı savaş masratlarının yarısını üze
rine almıştı .  Venedik üçte birini, Papa
lık da altıda birini karşılıyordu. Başkomu
tan İspanya tarafından atanacaktı. Sicil
ya'daki Messina Limanı Haçlı donanma
sını toplama ve hareket noktası olarak se
çilmişti. Çağın bütün görkemiyle gerçek-
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leştirilen bir d insel tören Haçlı ittifakı
nı mühürledi .  
İstanbul 'dan dönmekte olan Fransa 
elçisi  Venedik'e uğradığında, sözde 
cumhuriyetin intikamını almak amacıy
la kurulan, aslında Venedik'in deniz gü
cünü ortadan kaldırmayı hedetleyen it
tifaktan Venedik Cumhuriyeti'ni çıkart
mak için boşuna çaba harcadı. Politika
cılar elçinin gösterdiği nedenlere inanı
yordu. Fakat halk yalnızca Haçlı Sefe
ri'ni düzenleyenierin vaazlarını dinliyor
du.  Osmanlıların Avrupa'da gözüktük
lerinden beri, on üçüncü defadır Batı'da 
onlara karşı d insel bir nefret dalgası do
ğuyordu.  
Bu Haçlı Seferi 'nin önderi, Batılı şöval
yelerin sonuncusu, doğuşu, serüvenle
ri ve kahramanlığıyla masal, roman ve
ya destan kahramaniarına benzeyen 
Avusturyalı Don 1 uan'dı .  Kalın bir giz 
perdesi Don 1uan'ın hayatının geçmiş 
yıllarını örtmekteydi. Ancak günümüzün 
tarihçileri bu gizemli perdeyi araladı. 

Don }uan'ın Gizemli 
Ya�amı 
V. Charles 'ta yalnızca istidat değil, bir 
büyük adamın kalbi de vardı .  Yani  üne 
dayamayan ve aşkla yaralı bir kalp. 
Bütün hayatı boyunca sadakatle sevdi
ği ve anısında i lahlaştırd ığı karısını  
kaybettikten  altı yıl sonra, yokluğu 
karşısında boş yürekte duyulan melan
koliye kapılmıştı .  
B u  boşluğu doldurmak için,  ruhun iki 
sonsuz meşgales i  olan d in  ve aşkı arı
yordu. Daha sonraları yine bir melan-
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koli anında sahip old uğu muazzam 
imparatorluğun da boşluğunu anlamış 
ve Saint Just Manastırı 'nın dinsel hüz
nünden yararlanmak için tahttan fera
gat etmişti. 
1 545 yılında Regensburg'da, Tunus'tan 
Macaristan sınırlarına kadar bunca kral
lığa hükmederken, soylu bir Alman kı
zı olan Blombergli 10  gizemli ve şövalye
vari bir aşkla sevmiş, onun kişiliğinde 
müşfik ruhunu bulmuştu. 
Bu iki kitap arasındaki aşkı doğuran ve 
besleyen şey ihtirastan çok hüzün oldu. 
Blombergli Barba'da insanın kalbini
nin derinliklerine gömdüğü sessiz anı
yı canlandıran, ağiatan bir ses vardı. 
Ratisbonne festivallerinde onu dinlemek 
fırsatını bulan V. Charles, daha güçlü bir 
heyecanın bütün bitkinlİğİn İ  ortadan 
kaldırdığını hissetti. B lomberg'li Barba 
nazik bir biçimde saraya davet �dildi ve 
imparatorun melankolisini şarkılarıyla 
avutma görevini üzerine aldı. 
Aşklarından 24 Şubat 1 546'da Don Juan 
doğdu. Bu doğum üzerinde kalın bir 
perde vardı. V. Charles'ın şöhreti ve 
özellikle aşkıyla küçük düşürmek isteme
diği sevgilisinin ünü için çok kaygı duyu
yordu.  Annenin yakın bir arkadaşına 
emanet edilen çocuk önce, Almanya'da 
değişik bir isimle büyütüldü. Sonra İspan
ya 'ya alınarak V. Charles 'ın korumasında, 
fakat yine gözlerden uzakta yetiştirildi. 

Saadetlerinin ağırlığı altında mutlu gö
rü nen insanları yakalayan umutsuzluk 
anlarından birinde lmparator V. Charles 
1556 yılında Saint ]usta Manastırı'na çe
kilmeye karar verdi.  İşte bu sırada Don 
] uan'ın V. Charles'ın olduğu nu bilen at 
bakıcısı Quexada, çocuğu damarlarında 
akan kana layık bir biçimde yetiştirmek 
görevini üstlendi.  Ama hiçbir biçimde 
Avrupa'nın efendisinin oğlu olduğu bel
li edilmeyecekti. 
Sadık hizmetkir çocuğu önce Madrid,Ya
kınlarında bir köye götürdü ve fakir bir 
çalgıemın yanına verdi. tınparatorun oğ
lu orada Kastilya köylüleri gibi yaşadı. 
Köy çoctiklarıyla beraber köyün rahibin
den ilk hayat derslerini aldı. Dokuz ya
şına geldiğinde Quexada ve ailesi manas
ura yakın bir kasahaya taşındı. Bundan 
böyle Don ]uan sık sık manastıra götü
rülüyor, babası imparatorluğu sarsınasın
dan çekindiği için  oğluna kimliğini açık
laınıyar ve onu ancak uzaktan seve bili
yordu.  

Don Juan SarayaAlınıyor 
V. Charles öldüğü zaman Don Juan ba
bası olduğunu bilmediği imparatorun ar
kasından çok ağladı. Quexada yeni İm
parator II .  Felipe'e durumu açıkladı. II .  
Felipe 1 1  1 559 yılında tahta çıktıktan 
sonra Quexada'dan üvey kardeşini ken
disine göstermesini istedi.  

1 0  Şarlken'in metresi ve Avusturyalı Don Juan'ın annesi (Nürnberg 1 527-Bilbao 1 597). lmparator Şarlken, Barbara 
Blomberg'le ilgilenmedi. Fakat çocuğunu koruması altına aldı. Zuckmayer bundan esinlenerek Barbara Blomberg ( 1 948) 
adlı bir tiyatro oyunu yazmıştır. 
11 ispanya Kralı ( 1 527-1 598). ll. Felipe, babası Şarlken'in 22 Ekim 1 555'te ispanya Krallığı'ndan, 25 Ekim 1 555'te 
Burgonya ülkeleri hükLimdarlığından, 16 Ocak 1 556'da ispanya'nın Aragon, Sicilya ve Yeni Hint Adaları krallığından 
oğlu adına vazgeçmesi üzerine bu ülkelerin hükümda rı oldu .  
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Düzenlenen bir av sırasında Don Juan'ı 
gören Felipe, babasının gençliğini gö
rü r gibi oldu. B undan böyle Don }uan 
Il .  Felipe'nin yanına alındı ve sarayda 
yetiştirilmeye başlandı. Don }uan on yıl 
sonra İspanyalı Araplara karşı yapılan bir 
savaşta yeteneğini  ispat ediyordu.  Os
manlı İmparatorluğu'na karşı açılan se
fere katılmak için papadan izin istedi .  
İşte Haçlı müttefik kuvvetlerinin baş
komutanlığına atanan askerin öyküsü 
buydu .  
Don Juan'da olduğu gibi, yasak aşklar
dan doğan çocukların babalarından dev
raldıkları tek şey şöhretti. Adlarını ve 
tahtlarını vererneyen babalar, bu oğulla
rına hiç olmazsa üne kavuşmalarına yar
dımcı olacak zaferler armağan ederler. 
Onları kral yapmaya cesaret edemedik
leri için, kahraman yapmaya çalışırlar. 
Doğa da, genellikle gayrımeşru çocuk
ların, meşru oğulların sahip olduğu yük
sek rütbeyi denkleştirecek fırsatları ya
ratmalarında yardımcı olur. 
Gençlik ve aşk ürünü olan bu çocuklar 
talihsiz insanların sahip oldukları ayrı
calıklara sahip olurlar. Yani babalarına 
daha çok benzerler, anneleri daha gü
zeldir. Gizli tutulmak zorunda oldukla
rından, daha fazla şefkat görürler ve da
ha erkekçe bir yaşam sürerler. Babala
rından kalan maddi servetten çok daha 
az pay alırlar. 
Bu yüzden damarlarında akan kana 
layık olmak için mizaçiacının kuvvetin
den yararlanarak üstün bir gelecek ha
zırlarlar. 
Avrupa'nın birinci amirali olmadan ön
ce, birinci şövalyesi  olan Don Juan da 
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böyleydi. O zamanlar iyice kocamış 
olan Andrea Doria, adını her yana duyur
doğu denizlerde Don Juan'a yardımcı ol
maktan onur duyuyordu. 

İki Donanma İnebahtı'da 
Karşılaştı 
Haçlı donanması, Osmanlı donanması
nı aramak üzere 25 Eylül 1 5 7 1  günü Si
cilya'nın Messina Limanı'nı terk etti. 
Don Juan'ın kendi kornurası altında 
yetmiş iki İspanyol, altı Malta ve üç s;
voie dukalığı kadırgası vardı. 
Papanın amirali Marc Antonio Colonna 
Roma'nın on iki kadıegasının başına geç
mişti. Venedik Cumhuriyeti 'nin yüz 
iki ev kadırgası Sebastian Veniero'nun 
yönetimi altındaydı. Sicilya amirali Je
an de Cordoue sekiz hafif kolyonoyla 
müttefik donanmasının önünde yol açı
yordu. 
Andrea Doria ise elli dört kadıegasının 
başında öncü kuvvetleri oluşturuyor
du. İkiye bölünmüş olan Haçlı deniz 
kuvvetlerinde, Venedik donanınası mer
kezde yer almıştı. Napoli amirali otuz iki 
kadırgasıyla öncü kuvvetlerin hemen ar
kasında volta vuruyordu. 
Don Juan Sicilyalılara ve yedek Napo
li kuvvetlerine emir vererek, esas donan
manın yanlarına birer kanat olarak açıl
malarını ve düşmanı görür görmez düz
gün bir hat olmalarını istemişti. 
Don }uan, Osmanlı donanmasının yeri
ni ve gücünü bilmiyordu.  Günümüzde 
Netson'un yaptığı gibi on altı gün sürey
le Akdeniz'in bir ucundan öteki ucuna 
kadar Osmanlı gemilerini aradı. 
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Sonunda 7 Ekim günü forya yelken 
Adriyatik Denizi'ne daldı. Güneşin ilk 
ışıoları deniz üzerine vurduğu zaman 
Akelous l rmağı 'nın döküldüğü Lepon
to (İnebahtı) Körfezi içinde sayısız ka
dırganın yelkenlerini fark etti. B unlar, 
Arnavutluk kıyılarında dolaşan ve Bar
baros döneminde olduğu gibi müttefik 
Haçlı donanmasıyla uygun bir savaş 
alanı arayan Türk donanmasıydı. Fakat 
artık Barbaros yaşamıyordu. 
Deniz üzerinde geçen yıllarından sonra 
yorulduğunu anlayan Piyale Paşa vezir 
olmuş, Kaptanıderyalıktan çekilmişti. 
Cesur fakat deneyimsiz bir arnİral olan 
Müezzinzade Ali  Paşa Kaptanıderya 
olarak Osmanlı donanmasının başında 
bulunuyordu.  Komutanları arasında Ce
zayirli Uluç Ali Paşa, Trabluslu Cafer Pa
şa ve Barbaroszade Hasan Paşa bulunu
yordu.  
Beş yüz kadırganın birbirine gireceği bir 
savaşta yararlı olmaktan çok, ayak bağı 
olacak olan kara birliklerinin başında Per
rev Paşa vardı. 
Osmanlı donanmasını fark edip hemen 
geri dönmeye çalışan Don Juan'ın öncü 
kuvvetlerini gören Perrev ve Hasan pa
şalar, amiral gemisinde yapılan divanda 
İ nebahtı Körfezi 'nde kalınmasını, böy
lece acemi tayfaların ve kara kuvvetle
rinin savunma halinde daha iyi vuruşa
caklarını söylediler. Fakat her ihtiyat cü
re tkiiriara korkaklık, tutuculara sada
katsizlik olarak gözüküyordu .  
Müezzinzade yelkenleri fora ederek 
H ıristiyan donanmasını  karşılamaya 
çıktı. 

Dualar Arasında 
Bu manevrayı gören Don }uan, amiral 
kadırgasının kıç d ireğine kare şeklinde 
yeşil bir bayrak çektirdi. Böylece bütün 
amirallerin savaş için düzgün hat haline 
gelmesi isteniyordu. Don ] uan'ın emrin
deki deniz kuvvetlerinin başında olan 
deneyimli amirallerin her biri, bir boz
gun halinde şöhretlerini kaybedecekler
di .  Ya da hayatlarının sonuna kadar ifti
harla taşıyacakları bir zafer elde edecek-
lerd�. 

' 

Bütü n amirallerin kendilerine örnek 
seçtikleri kurt denizci Andrea Doria, sağ 
kanada körfezin önündeki adaların ka
yalıklarına doğru ilerlemeye başladı. 
Venedik amirali Barbarigo merkezdeki 
adanın solundan ilerleyerek birden kör
feze dökülen ırmağın ağzına yakın olan 
bölüme çıktı. 
Donanmanın vücudunu arkasından sü
rükleyen Don ]uan, hafif hilal şeklinde 
yer alan kanatlarını dikkatle izliyordu .  
Osmanlılar, Andrea Doria'yı görünce 
blok halinde onun üzerine atılmış, Hı
ristiyan donanmasını geniş bir hat üze
rinde karşılamayı ihmal etmişlerdi. Hı
ristiyan ülkelerin ünlü amiral leri gözle
rini Don Juan'dan ayırmıyordu. Birkaç 
karşılıklı top atışından sonra iki donan
ma birbirlerini ayıran kısa mesafede 
durdu. 
Osmanlılar, blok halinden ayrılıp Hıris
tiyan dananınasından daha derin ve da
ha uzun bir hat oluşturacak zamana sa
hipti. Güneş dagaların üzerinde panldı
yar ve Arnavutluk kıyılarındaki kayala
rı aydınlatıyordu. 

5 15 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Güneş ışınları Haçlı askerlerin miğfer
lerinden, zırhlarından yarısıyarak Osman
lıların gözlerini  kamaştırıyordu.  Tali
hin garip bir cilvesi olarak Haçlı kadır
galarında Hıristiyanlar için kürek çeken 
Müslüman tutsaklar Osmanlıların, Os
manlı donanmasında kürek sallayan Hı
ris tiyan forsalar Haçlıların kazanması 
için dua ediyorlardı. 
Batıdan esen sabah rüzgarı dindiği için, 
sakin duran altı yüz kadırgayı hareket et
tire bi lme işi yalnızca forsalara kalmıştı. 
Körfezin giderek daralması nedeniyle 
Haçlı donanmasının sol kanadı, Osman
lı donanmasının sağ kanadına değdi ve 
böylece savaş başladı Osmanlı kadırga
ları üzerinde kara kuvvetlerinin olması 
ve gemilerin sayıca üstünlüğü V enedik
l i  Barbarigo'nun kuvvetleri için bir fela
ket oldu. 
Amiral, Hasan Paşa'nın bordalama kan
caları altında can verdi .  Körfezi n içinde 
meydana gelen bu vuruşma sırasında Ve
nedik sancakları gözden kayboldu. 

Paşanın Kellesini Direğe 
Çi viiediler 
Müezzinzade, zaferi elde edecek son dar
benin Don } uan'ın yeşil bayraklı arnİral 
gemisine bordatamak olduğunu sandı. 
Bu şanı, korkunç vonışmanın ortasında 
kendisine saklamak istedi. Kadırgasının 
ağırlığına ve yanındaki beş yüz levende 
güvenerek, izlenip izlenmediğine bile 
bakmadan Haçlıların amiral gemisine 
daldı. 
Üzerlerindeki komutanların hiddetinden 
dolayı sanki her şeyiyle canlanmış gibi 
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olan iki kadırga, şiddetle birbirlerine 
çarptı, sarıldı, ayrıldı, tekrar yanaştılar. Bu 
sırada her iki geminin bordaları, direk
leri bazen Osmanl ıların, bazen Haçlıla
rın üstün geldiği çok kanlı bir dövüşe 
sahne oluyordu .  Küpeşteden denize 
yuvadanarı yaralılar, dalgaların bile ara
sında birbirlerin i  boğazlamayı sürd ürü
yorlardı .  Deniz, akan kanla bulanmıştı, 
düınenden ve küreklerden kan sızıyor
du. Çevrelerini kaplayan duman ve ok 
bulutu, iki arniraiden hangisinin kazaq
dığını herkesin gözünden saklıyordu. 
Don }uan ile Müezzinzade, kargaşalık 
içinde birbirlerini arıyorlardı. Tam kar
şılaşacakları sırada İspanyol gemisin
den açı lan top ateşi kaptanıderyayı se
ren direğinin yanına yatırdı. İspanyolla
rın zafer çığlıkları, Türklerin acıyla hay
kırmalarına karışınca gök uğuldadı. Don 
}uan rakibinin cesedi üzerinden atlaya
rak, güvenede hala dövüşmeye devam 
eden bir avuç levendi yok etmek üzere 
atıldı. 
Afrikalılar kadar vahşi olan İspanyollar, 
kaptanıderyanın kafasını baltalarıyla 
kesti. Sarığından kan damlayan kelleyi 
gören leventler ya denize adadılar, ya da 
teslim oldular. Don }uan, Osmanlı arni
ral gemisinden Osmanlı sancağını indir
di ve seren direğine İspanyol bayrağını  
çektirdi. 
Rüzgar tarafından dağılan duman iki 
amiral aras ındaki düellonun sonucunu 
belli ediyordu.  Askerlerinin kendisine 
getirdiği Müezzinzade'nin kellesini deh
şetle geri iten Don Juan onu denize at
tırdı .  Fakat kendisinden daha az iyi yü
rekli olan askerleri, denizin üzerinde yü-
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zen kelleyi tekrar sudan çıkardı ve Os
manlıları korkutmak için seren d irekle
rinin tepesine çivilediler. 

Bozgun İstanbul 'un 
Gözünden Saklandı 
Don Juan' ın zaferi ve kaptanıderyanın 
cüreti, hemen hemen hiç vuruşma olma
dan merkezdeki savaşın yazgısını belli  
etti .  Sağ tarafta daha zor durumda olan 
Andrea Doria Haçlı donanmasından ay
rı düşmüş ve altmış kadırgası ile Mora kı
yılarında hareketsiz kalmıştı. 
Uluç Ali Paşa komutasındaki yirmi ka
dırga ile rüzgarsızlıktan ve hareketsizlik
ten uzak düşmüş olan Doria'nın kadır
gaları ile kendi arasındaki boşluğa dal
dı. Malta amiralinin gemisini bordalamış, 
yüzlerce şövalyeyi yere sermiş ve elle
riyle Messina komutanının kellesini  
kestiği sırada, Osmanlı donanmasının 
esas kuvvetlerinin başında olan M üez
zinzade'nin kadırgasından Osmanlı san
cağının indirildiğini ve yerine İspanyol 
sancağının çekildiğini fark etti. 
O zaman zaferden umudunu kesmiş 
ve elindeki kadırgaları, sağda ve merkez
de rakipsiz kalmış olan üç yüz Haçlı ka
dırgasının elinden kurtarmak için, kırk 
kadırgasıyla Andrea Doria'nın yarı yarı
ya kopmuş çemberini yarmış ve fora ye
lken açık denize çıkmıştı. 
Sol kanatlarının birdenbire aniaşılmayan 
bir nedenden ortadan kaybolması, Os
manlılarda Uluç Ali Paşa'nın Doria 'nın 
top ateşi altında yenik olarak kaçtığı ka
naatinin doğmasına yol açmıştı. Osman
lı gemilerine mücadelenin ruhu da Uluç 

Ali Paşa'yla birlikte uçup giderken, İs
panyollar ve Venedikliler tarafından he
nüz ele geçirilmemiş olanlar da rüzgarın 
ve akınrının etkisine kapılarak kıyıdaki 
kayalıklara çarpıp parçalandı. 
Doksan iki Osmanlı kadırgası bütün ge
ce yanarak Arnavutluk sahillerin i  aydın
lattı. Yüzlerce top ve binlerce Osmanlı 
gemicisini  taşıyan yüz kırk kadırga, er
tesi gün müttefikler tarafından pay 
edildi .  
lnebahtı'nın dalgaları birkaç saat içinde 
otuz bin Osmanlı ve on bin Hıris tiyan'ı  
yu tmuştu . On beş yüzyıl önce aynı böl
gede Roma İmparatorluğu'nu paylaşmak 
isteyen iki komutan Augustus ve Anto
ine arasında meydana gelen Actium Sa
vaşı, Akelous lrmağı'nın ölüm kokan kı
yılarına bu kadar ceset vermemişti. 
Eğer Don }uan ile Müezzinzade dünya 
üzerindeki egemenliklerin i  çekişmek 
üzere karşılaşan iki muhteris olsaydı, bu 
zafer sonunda biri kesin egemenliğe, öte
ki kesin tutsaklığa düşerdi. Fakat dinler 
ve insan ırkları bir savaşla yok olmaz. Ac
tium Savaşı'ndan üç defa daha kanlı olan 
lnebahtı zaferi Don Juan'a şan ve gani
metten başka bir şey sağlamadı. 
Değerli s ilahlar, al sancaklar, gümüş hi
laller, paşaların tuğları, amirallerin rütbe
lerini belirtmeye yarayan fenerler ve on 
iki bin tutsağın dışında, lnebahtı Sava
şı başka bir sonuç vermedi. Roma, Na
poli ve Venedik kiliselerinde Haçlı zafe
rini sonsuzlaştırmak için anıtlar yapıld ı. 
Kara kuvvetine dayanan Osmanlılar, en 
hayati güçleri olan denizde uğradıkları 
bu bozgunu başkentlilerinin gözlerinden 
sakladı. 
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Deniz işlerine bakan Piyale Paşa ile Uluç 
Ali Paşa, İstanbul 'a  dönmeden önce 
Afrika'nın tersanelerinde üç yüz yeni ka
dırga inşa etmek üzere anlaştılar. 
Kanuni  Sultan Sü leyman ve Sokollu 
tarafından geliştirilmiş olan tersaneler da
ha üç İ nebahtı bozgununu karşılayacak 
güçteydi. Üç yüz altmış kadırgalık yeni 
donanma kıştan önce İstanbul'a girdiğin
de, halk bozgunu bir zafer sanacaktı. 

Kesilen Sakal Daha Gür 
Çıkar 
Donanmanın uğradığı bozgunda umudu
nu kaybetmeyen ve altmış Türk kadır
gasını kurtarmış olan Uluç Ali Paşa, yi
ğit ve talihsiz Müezzinzade Ali Paşa ye
rine kaptanıderyalığa getirildi. II .  Sultan 
Selim gösterdiği yararlılıktan dolayı la
kabını Kılıç olarak değiştirdi .  
Padişah, sadrazarnın kişiliğinde bir bozgu
nu bir zafer yapabilecek özellikler bulmuş
tu. Kılıç Ali Paşa kaptanıderyalığa getiril
dikten bir süre sonra gece gündüz mütte
fik Haçlı dananınasından daha güçlü bir 
donanma yapma hazırlıklarıyla uğraşırken 
sadrazam ile karşılaştı. Ona beş yüz kadır
ga inşa etmek için ellerinde her şeyin bu
lunduğunu, ancak çapa döken demircile
rin hızlı çalışmadıklarını belirtti. 
Sokollu Mehmed Paşa, güven verici 
bir tebessümle, "End işe etmeyiniz Pa
şa, imparatorluğun zenginliklerin i  şu 
anda o derece boldur ki, eğer çapaları de
mirden ve yelkenleri kenevirden yap
mak imkanını bulamazsak, çapaları gü
müşten, halat ları ipekten, yelkenleri 
atlastan yaparız" dedi. 
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Yine o sıralar Babıal i 'nin durumunu an
lamak üzere Venedik'in İstanbul'a gön
derdiği elçisi Barbara ile Sokollu arası
da geçen şu konuşmaya kulak kabartmak 
yeterlidir. 
Sadrazam büyük bir neşe içinde elçiyi sa
rayın terasına çıkardı ve "İnebahtı'da uğ
radığımız bozgundan sonra gücümüzün 
ne derece olduğunu gel de gör! Fakat şu
nu bil ki, s izin kaybınız ile bizimki ara
sında büyük bir fark vardır. Sizden Kıb
rıs Krallığı'nı almakla bir kolunuzu kes
tİk. Siz donanmamızı yok ederek yalQıZ
ca sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesi
len kol asla yerine gelmez, Oysa tıraş edi
len saka! eskisinden daha gür çıkar" 
dedi .  

Politika Her Şeye Üstün 
Gelince 
lıkbahar geldiğinde Kılıç Ali Paşa üç yüz 
yirmi kadırgasıyla denize açıldı ve her za
ferden sonra mi.ıttefiklerin başına geldi
ği gibi çeşitli ihtiraslardan dolayı parça
lanmış olan Haçl ıları gördüğü yerde 
yok etti. 
Fransa, Venedik'in İspanya ve Avustur
ya'dan Amsterdam'a kadar uzanan im
paratorlukta yaptığı ittifaktan ciddi kay
gı duyuyordu.  Zaten Avusturya'nın top
rakları arasına sıkışmış olan ve Avustur
ya'nın deniz gücünü oluşturan İspan
ya'nın ve Napoli ile Ceneviz krallıkları
nın gelişmesinden rahatsız olan Venedik 
Senatosu, ülkesini  Katolik ittifakından 
çıkarmak için Fransa'yla anlaşırken, İs
tanbul'la iyi il işkiler kurmak amacıyla 
Osmanlı Devleti 'ne barış öneriyordu.  
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Fransa'nın dirayetli elçisi, Aix-en Proven
ce piskoposu M. De Noailles dinsel tu
tuculuğunu devlet çıkarı uğruna bastır
mış bir politika adamı olarak, hem üç 
devlete, hem de Avrupa'nın siyasal den
ges ine uygun düşecek olan anlaşmayı 
sağlamak için gizlice Sokollu ile görüş
melerde bulunuyordu.  
M. De Noailles 'un sabırlı ve arabulucu 
görüşmeleri sonunda Venedik i le sad
razarnın elleri ,  usta sır kat ibi  Feri
dun'un kaleme aldığı bir barış anlaşma
sı  üzerinde kavuştu. Venedik Cumhu
riyeti i le Babıali arasında barış 7 Mart 
1573 tarih inde imzalandı. Bu barış Ve
ned ikliler için gerekli olduğu kadar 
acı da oldu. İ nabahtı'da döktükleri kan 
boşa girm işti. 
Üstelik Il. Selim'in Kıbrıs'ı ellerinden al
mak için harcadığı parayı razınin etme
yi kabul ediyorlardı. Yalnız Zante Ada
sı ile Adriyatik kıyılarında kendilerine bı
rakılan yerler üzerindeki egemenlikle
rini kabul ettiriyorlardı. 
Osmanlı İmparatorluğu için şanlı, Fran
sa için yararlı, Venedik için  u tanç veri
ci, Avusturya İmparatorluğu için öldürü
cü olan bu barış, İspanya ve papalığın İs
lamiyet' e karşı düzenledikleri planları ta
mamen bozucu nitelikteydi. İnebahtı ga
libi Don Juan, Tunus'u fethederek ve 
otuz bin askeriyle derhal koşarak Afrika 
kıyılarını Osmanlı koruması altına alma
ya çalıştı. İspanyollardan geri alınan 
Tunus, Osmanlı İmparatorluğu 'nun bir 
üssü oldu.  Tunus daha sonraları deniz
leri haraca boğacak olan, kendi başları
na buyruk korsanların bir ileri karakolu 
haline gelecektir. 

Fransız elçisinin başarısından dolayı ta
sarıları suya düşen Avusturya, Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde imzaladı
ğı ateşkesin sürmesi için ve Macaris
tan 'daki güveni sağlamak üzere, İstan
bul'a ödemeyi kabul ettiği vergiyi yeni
den vermek amacıyla, mütevazı bir şe
kilde Babıali'ye başvurdu.  Kanuni Sul
tan Süleyman sanki hala hüküm sürer gi
biydi .  

IL Selim, Artık Bir Derviş 
Gibiydi 
O zaman kadar II .  Selim'in saltanat dö
nemi, Sokollu'nun dehası ve eli sayesin
de uzatılan Kanuni Sultan Süleyman'ın 
saltanaundan başka bir şey değildi .  Il.  
Selim'in tek bir erdemi vardı; kendi ye
rine bir büyük adamın devleti yönetme
sine ses çıkarmamıştı. 
II. Selim uzu n  süre hareminin alemle

rine ve Kıbrıs şarabının sarhoşluğu na 
kendini koyveren bir hükümdar olarak 
gözükmüşrür. Aradan geçen yıllar, keder, 
vaktinden önce kendini gösteren hasta
lıklar ve hayatın sonuna yaklaştığını 
belirten düşü nceler onun birdenbire 
yeni bir adam olarak ortaya çıkmasına ne
den olmuştu. 
Şeyhül islam Ebu Suud Efendi'nin şef
katli ve saygılı uyarıları, sonunda ruhun
da pişmanlık ve erdem duygu larını 
uyandırmıştı. Önceki yaşamının düzen
sizliği yerine, gözü tokluk ve sofu bir 
Müslümanın yapmak zorunda olduğu 
ibadetler gelmişti. Yaklaştığını hissetti
ği ölümü için kendisini temize çıkarma
yı isteyen bir hali vardı .  
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Danışmanı Ebu Suud Efendi'nin ölü
müyle hayatta danışacak kimsesi kalma
ması, kendisine ilahi bir işaret gibi gel
mişti. Babasını kaybetmiş gibi bu sert 
şeyhülislamın arkasından uzun süre ağ
ladı. 
İçine çöke n hüznü atabilmek için yalnız
ca bahçelerde sessizce dolaşıyor ve de
niz kenarında Kuran okuyordu. Saltanat 
döneminin saadet ve şanını ancak İsla
miyetİn devamında görebiliyor, impara
torluğu için bir sultandan ziyade bir 
derviş gibi hareket ediyordu.  
Hayatlarının sonuna doğru Osmanoğul
larında genellikle görünen bu d insel 
melankoli V. Charles'ın ve Fransa Kra
lı XIV. Louis'nin bir başka din altında 
uğradıkları hüzne benzer. 
Osmanlıların dinsel inancı, aklın fazla ça
ba harcamasına gerek duymaz. İçlerin
den en fazla dinden uzak olanları bile gü
nahlarını takdiri ilahiyi inkar edecek de
receye getimıezler. Zaaf gösterdikleri, za
lim oldukları görülmüş, fakat asla d insiz 
olmamışiard ı. 
Il. Murad 'da ve II .  Bayezid 'de de bu 
böyle olmuştur. B ir felaket, bir hastalık 
ya da bir dervişin ağzından çıkan d insel 
bir ihtar, vicdanlarını pişmanlık derece
sinde uyandırmış ve geçmiş günahları
nı düzeltecek hareketlere yöneltmiştir. 
ll. Selim üzerinde da Şeyhülislam E bu 
Suud'un uyarıları aynı etkiyi sağlamış
tır. Eski sefahat hayatının ayrılmaz arka
daşı Celal Bey, Ebu Suud'un öğütlerine 
karşı takındığı alay lı tavır yüzünden, he
men İmparatorluğun en ücra köşelerin
den birine sürülmüştür. 
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İstanbul 'da meydana gelen b i r  yer sar
sıntısıyla sarayın mutfak ve hamamları
nı harap eden bir yangın, zihnini daha 
çok bulandıran i lahi cezalar ve İhtarlar 
olarak gözükmüştür. Tahrip olan bina
ları tamir ettirdi. Yorgunluğu nu unutmak 
için onarılan binaların yanına gider ve iş
çilerin çalışmalarını denetlerdi. Yine bir 
gün saray ile Harem Dairesi arasında iç 
süslemeleri yapılan hamarnı ziyaret et
tiği sırada göbektaşının ıslak ve düzgün 
merrneri üzerinde ayağı kaydı ve düştü. 
Vücudunun şişmanlığından ve datma 
ölümü bekleyen zihninin umutsuzluğun
dan, sonucu daha da ağırlaşan bu kaza 
sonrası fazla yaşamadı. 
II. Selim'in sessiz ve görünmez bir takip
çisi olduğu Sadrazam Sokollu Mehmed 
Paşa bütün imparatorluğun yükünü 
omuzlarına ald ı. Tarihte hiçbir hüküm
dar onun kadar hükmetıneye layık olma
dığı halde, bu kadar mutlu ve şan için
de hüküm sürmemiştir. 
Enerj ik olmaması milletine büyük fay
da sağlamış, başka bir deyimle, kusurla
rı İslamiyete büyük hizmette bulunmuş
tur. Yeteneksiz olduğunu bilen bir hü
kümdar, hem yetersiz, hem de bir şey
ler yapmak isteyen bir hükümdara naza
ran, bir büyük adamın tasarılarını yeri
ne getirmekte elbette daha yararlıdır. Bi
ri selefinin düşüncelerini,  kend i  dü
şünceleriyle bozarken, öteki aynı yüce 
saltanatın bir dönem daha devam etme
sini sağlar. 
Kıbrıs fatihi, deneyimli bir politik görüş
meci, Osmanlı deniz kuvvetlerinin can
landırıcısı, Avusturya'ya karşı Avrupa'da 
kendi lehine bir denge yaratan Fransa ile 
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NakkJ� Osman ' ın IL Selim'in Belgrad'da tahta çıkışın ı  anlatan minyatürü 

(.')'ch name-i Selim Han 'dan) 

sürekli ittifakın taraftarı, Osmanlı Doğu 
politikasının kapsamına aldığı Vene
d ik'i ö�ce yenerek, sonra k.Üruma altına 
alarak Almanya'nın baskısından kurta
ran ve doğal düşmanı papanın çıkarları
na ters düşürten, bir gün Don Jwan'a ye
nilen, fakat ertesi gün becerikli politika
sı ve silah gücüyle parçaladığı Katalik it
tifakı içinde bu Avrupalı kahramanı ye
nen; Kırım'a, Lehistan'a, Transihraoya 
ve Arabistan'a barış götüren; savaş yılla
rında boşalan devlet hazinesini barış 
yıllarında doldurmasını bilen ve Os
ınanlılar arasında ilk defa olarak impara
torluğu Avrupa ile Hindistan arasında bir 

mal mübadele deposu yapan, deniz tra
fiğinin serbestliğini, ticaret güvenini 
kuran, yalnızca fetihlere dayanan ekono
miyi artık tarım, sanayi ve barış içinde 
ayakta tutmayı beceren II.  Sultan Selim 
Dönemi işte böyle geçmişti. 
Sultan II. Selim, imparatorluğun adı 
olurken; Sokollu da, ruhu ve eli  oluyor
du. Fakat imparatorluk Sokollu gibi bir 
adama sahip olmasını II .  Selim'e borç
ludur. Gelecek nesiller adaletli olmak 
için, Osmanlıların şanı ve ikbalini, padi
şah ile sadrazam arasında eşit olmayan, 
fakat hakka dayanan bir biçimci e pay et
mek zorundadır. 
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SELIM-i SANI'YE GAZEL* 

Kıbrıs şarabı aktı zamanında sO-be-sO 
Yahya gazel-sera idi Bakt kaside-gO 

Eyyam-ı devletinde el üstünde gezdi cam 
Bir kerre dizden inmedi sfrab olan sebO 

Ismarlayup vezfrine tanzim-i alemi 
Bir saltanat-seray-ı h uzOz etti arzu 

Kurban-ı tae u tahtı biraderleriyle ah 
Mes 'Od olurdu gelmese rü 'yada rO-be-rO 

Bir beyti bir de cami-i ma 'mOru var Kemal 
Yağsun türab-ı kabrine gufran-ı müşk-bO 

Yahya Kemal 

Eski Şiirin Rüzgarıyla, YKY, !st. Eylül 200� 

* Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir beyti, bir de cami-i ma'muru var" diye övdüğü l l .  Selim' e yazdığı gazel. 
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20. BOLUM 

Yaşianmadan İhtiyarlayan 
Pa diş ah 
II.  Selim öldüğü zaman arkasında altı 
oğul ve üç kız bırakmıştı. Oğulları Mu
rad, Mehmed Süleyman, Mustafa, Ci
hangir ve Abdullah; kızları da Esma Sul
tan, Gevher Sultan ve Şah Sultan'dı .  
Es ma Sultan sadrazam So koli u 'ya, Gev
her Sultan kaptanıderya Piyale Paşa'ya 
ve Şah Sultan da Yeniçeri Ağası Hasan'a 
eş olarak verilmişti. 
Eşlerinin böyle yakın akraba olması, II .  
Selim döneminde sadrazam, kaptanıder
ya ve yeniçeri ağasının üçlü bir demet ha
linde birleşmelerini  sağlamıştır. 
III. Murad'ın annesi olan Nur Banu Sul
tan, padişahın kusurlarını ve vefasızlığı
nı, oğluna karşı gösterdiği şefkatle kar
şılamak istemiştir. III .  Murad'ın tek er
demi annes ine karşı duyduğu adeta 
dinsel saygıdır. 
Daha yirmi sekiz yaşında olmasına rağ
men babası l l .  Selim'in kötü örneği ol
muş, annesinin lütuf olarak sağladığı ca-

riyeler yüzünden ruhu da vücudu gibi 
şehvet içine dalmıştı. Kısa ve ince bo
yu i le uzun ova! yüzü, dedesi Kanuni 
Sultan Süleyman ' ın gençlik yıllarını 
hatırlatıyordu .  Fakat bu benzeyiş ikin
ci ve daha dikkatli bir bakışta hemen si
l iniyordu.  
Yüzünün solukluğu zamanından önce tat
tığı zevklerin yorgunluğundan ileri geli
yordu. Sefahatin verdiği yorgunluk, tat
lı  bakış gözlerinde en ufak bir kıvılcımın 
bile panidamasma izin vermiyordu. 
Alnını süsleyen İ ran y�yı gibi kıvrık ve 
siyah kaşları, ipek inceliğinde kadınım
sı kirpikleri vardı. Saçlarının rengiyle 
uyumsuz kırmızı ve seyrek sakalı, gör
kemli saraylardan çok, gençlik yıllarını 
geçtiği kapalı yerleri anımsatıyordu. 
Buluğ çağına erdiğinden beri kullandı
ğı şarap ve afyondan başı, vücudu üze
rinde sallanır; bakışları eğik, kararsız ve 
sık sık dumanlı olurdu.  Zeka üzerine en 
fazla etkili olan hastalıklardan sara nöbe
tine benzer bir rahatsızlık geçirmişti. Bu
na rağmen düşünceleri incelikten ve kül-
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türden yoksun değildi .  Ziyafetlerde şa
irlerin mısralarını dinlemeyi çok sever, 
duyuların ş i iri olan müzikle hareketle
rin şiiri olan raksı daima arardı. 
Mekanik sanatlar merakını ve ilgisini uy
andırırdı. Venedikli ressamlardan ve 
Viyanalı saatçilerden resim ve saatçilik 
dersleri almıştı. Fakat vazgeçernedİğİ iki 
ihtirası dostluk ve aşktı. Annesi ona 
özellikle sevmesini  öğretmişti. 
Aldığı eğitimle mizacını geliştirme ola
nağı bulmuştu. Anne, kız kardeş, eş ya 
da arkadaş olsun, daima taşkınlık dere
cesinde sevgi göstermiştir. Kalbinde 
yanan ateş bütün duyularını sarmış; sal
tanatını, aklını ve hayatını yok edip git
miştir. Bağlılıklarının öyküsü, saltanat dö
neminin tarihi haline gelmiştir. 
Bağlılıkları hemen hemen hayatıyla bir
l ikte başlamıştır. Cafer ve Gazan fer 
adında soylu iki Macar genci, II .  Selim 
döneminde hadım edilmiş ve şehzade
nin eğitimine verilmişlerd i. III .  Murad 
onları kendisine öğretmen yapmak ye
rine, en sevgili dostları yapmıştı. Her iki
si de erdemleri ve yetenekleriyle buna 
la yıktı. 
Yüksek bir yetenekle edebiyat ve tarih
le uğraşan Gazanfer, dostu şehzadeye, 
hükümdarlarda yetenekierin gelişmesi
ne neden olan şi ir ve gönül zenginliği 
zevkini aşılamıştı . Hem devlet adamı, 
hem de vakanüs olan Saadeddin'i ,  veli
ahtların valilik yaptığı Manisa'da Mu
rad'ın çevresine kazandırmıştı. Şehzade 
de onu lalası yapmıştı. 
Yine bu iki arkadaşın dostlarından olan 
ve makama olduğu kadar bilime de ih-
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tiras duyan Kadızade, siyasal danışmanı 
ve tasarılarının bakanı olmuştu. Kaside
lerinde işlediği konuların kutsallığıyla 
felsefi şiirlerinde haklı bir üne sahip olan 
Şemsi Paşa, şehzadeye d ilin incelikleri
ni ve temaşanın sırlarını öğretiyordu. Fa
kat bütün kişiler arasında veliaht şehza
denin en fazla sevgisini kazanmış olan, 
soylu bir Türkmen ailesinden gelen 
Üveys olmuştur. 
Şehzade Murad, Manisa'da bulunduğu 
s ıralarda bir gün Menderes Vad isi 'nde 
kuğu aviarnaya gittiği zaman bu yÖre
nin en önemli kenti olan Tire'de konak
ladı. 
Mermer kayalara benzeyen kentin ınİ
nare ve evlerinin, ağaçlık bir tepenin 
eteklerinde çınar yapraklarının altında 
bembeyaz parıldaması, kente gölgesini 
düşüren Toroslar'ın varlığı, u fak çağla
yanlar yapan ırmakların köpürerek akma
sı, sularının serinliği, ormanlarında kay
naşan vahşi hayvanları, Şehzade Murad'ı 
bu yöreye hayran bırakmıştı. Orada kal
ma süresin i  uzattı. Kentte yüksek bir 
mevkie sahip olan ve av dolayısıyla 
şehzadeye yakınlığı bulunan Üveys, 
yüzünün erkekçe ifadesi ve sözleriyle 
onu etkiledi. 
Dedesi Kanuni  Sultan Süleyman 'ın da 
aynı yerde rastladığı kavalcı İbrahim gi
bi, saltanat döneminde kendisi ne yar
dımcı olacak arkadaşını bulduğunu san
dı .  Babası I I .  Selim'den bu mağrur 
Türkmen 'in kendi maiyetine verilme
sini istedi .  Sultan II .  Selim oğlunun is
teğini  kabul etti. 
Böylece defterdar olan bu adam, şehza
denin yaşamı boyunca yavaş yavaş yük-
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seldi. Bu yükseliş, Murad'ın öteki arka
daşlarının ortak yanları olan yüksek 
kültüre ve davranışlarındaki zarafete 
dayanmıyordu. Pek önemli bir eğitimi ol
mayan Üveys' te bozkırların getird iği 
katı erdemler vardı. Doğu hükümdarla
rının kendilerini ziyaret edenlere deh
şet vermek için yan larında besledikleri 
terbiye edilmiş aslanlar gibi, efendisinin 
hoşnut tutuyordu. 

Birkaç Yılda Yüzlerce 
Çocuğu Oldu 
Safiye Haseki adında güzel bir Yenedik
li köle kadın, annesi Nur Banu tarafın
dan oğlunun haremine sokulmuştu. Sa
fiye, Venedikli meşhur bir a ile olan 
Baffo'ların kızıydı. 
Babasının valilik yaptığı Korfu Adası'n
a giderken, henüz çocuk yaşta olan Sa
fiye, Barbaros'un adamları tarafından 
ele geçirilmiş ve Murad 'ın annesi Nur 
Banu Sultan'a armağan edilmişti. Yurdu, 
güzelliği, doğuştan soylu olması ve eği
timi, şehzadenin kend is ine duyduğu 
aşka layık olacak derecedeydi. Şehzade 
Murad uzun süre, yaşının verdiği heye
can ve bir kocanın bağlılığı ile Safiye Ha
seki'ye sadık kaldı. Murad'a bir erkek ço
cuk verdiği zaman haseki oldu .  
Şehzadenin Safiye Sultan'a duyduğu 
aşk uzun süre annesinin haremindeki 
öteki cariyelerden uzak kalmasını sağla
dı .  Nur Banu Sultan, Venedikli haseki
nin aşkının, oğlunun kalbinde elde et
tiği yeri silmesinden çekiniyordu. 
II .  Selim bile taht varisinin bir kadına 
bağlı kalmasından kaygı duyuyordu.  

Murad'ın kız kardeşi, sadrazarnın eşi  Es
ma Sultan, Nur Banu Sultan, Sokollu 
Mehmed Paşa ve babasıyla anlaşarak kar
deşinin haremine Safiye Sultan ile boy 
ölçüşebilecek güzellikte kızları sokma
ya karar verdi. 
Anne ile kız kardeş her tarafta yüz gü
zelliği ve nükte yeteneği olan cariyeter 
arıyordu.  Murad 'ın  kabul etmemesine 
rağmen biri Acem, diğeri Macar iki ca
riye harerne sokuldu. 
Güzel olduğu kadar canlı ve kurnaz olan 
Macar cari ye, o aşkın öyküsünü yazan Ve
nedikli tarihçi Sagredo'ya göre, bir süre 
Safiye Sultan'ı ikinci plana atmayı başar
dı. Fakat Murad'ın sadakati, kız kardeşi 
ile annesinin umutlarını boşa çıkardı. 
Nur Banu Sultan saray vakanüvisi Ali'nin 
anlattıklarına göre, Safiye Sultan'ı raki
besi iki cariyenin kısırlığı için büyü 
yapmakla suçlamıştır. Venedikli Hase
ki Sultan 'ın yaptığı büyülerde yardım
cı oldukları iddia edilen hizmetinde ça
lışan cariyeye işkenceler yaptırıldı, saray
dan Rodos'a sürüldü. 
Genç şehzadenin çevresinde dönüp do
laşan entrikalar, sonunda ruhunda Safi
ye Sultan'ın erdemlerine karşı bazı kuş
kuların uyanmasına neden oldu .  Bir sü
re için haseki sultanı yan ından uzaklaş
tırdı ve gençliğin verdiği heyecanla da
marlarında yakılan ateşe kanarak doğal 
olmayan ihtiraslara daldı. İsteklerinin taş
kınlığı ve şehvet iptilası daha tahta çık
madan Bursa ve Trabzon pazarlarında
ki köle kızların fiyatlarının artmasına ne
den oldu. 
Yine tarihçi Ali 'ye göre, erkek çocuk an
nesi olan haseki sultanların sayısı kırkı 
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buluyordu. Geçici heveslerinin oyunca
ğı olan cariyeler ise beş yüzü aşmıştı. Bir
kaç yıllık sefahat hayatının sonunda kız 
ve oğlan yüzlerce çocuğu olmuştu. Ha
reminin daireleri, kendis ine, impara
torluğunun eyaletlerinden daha fazla 
kaygı verir olmuştu. 

Gerçek İmparatoriçe 
Annesi, kendisinden sonra haremin yö
netimini  babasının eski gözdelerinden 
olan ve Eski Saray'a sürülmüş Canfe
da'ya bırakmasını telkin ediyordu. Can
feda saray yönetimi ve emrikalarında bir 
hayli deneyim sahibi olmuştu. Daha 
ileride, hastalık derecesinde şehvet düş
künü olan bu hükümdarıo gerçek vezi
ri olacak bu kadının yükselişini ve feci 
sonunu göreceğiz. 
Fakat bu yaşayışı bile, Sultan Murad'ın 
kalbinde Safiye Sultan'la yaptığı temiz 
birleşmenin ilk ve saf bahtiyarl ığını 
unutturmamıştı. Anılar ve pişmanlık, Ve
nedikli Haseki'nin kocası üzerindeki es
ki manevi imparatorluğunu yeniden 
kurmasını sağlamıştır. 
Ötekilerle yalnızca şehvet duyguları 
tatmin edilirken, ondan şefkat görü
yordu.  
III .  Murad, Safiye Sultan' ı  mutluluğu
nun canlı anısı ve en sevdiği oğlunun an
nesi olarak seviyordu. Onun yanında Di
van'da ileri süreceği düşüncelerin ilha
mını buluyordu. Venedikli cariye, Os
manlıların gelecekteki gerçek imparato
riçesi olarak gözüküyordu. 
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Yağmurdan Korunmak İçin 
Ağaç Altında Bekleyen 
Padişah 
Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa, II. Se
lim'in ölüm haberini yolladığı zaman 
Şehzade Murad'ın Manisa'da sarayının 
durumu böyleydi. 
Murad yanında yalnız dört arkadaşıyla 
hemen o gece İstanbul'a hareket etti. 
Beklenmedik bir anda Mudanya'ya var
dığında Sokollu'nun Marmara'yı aşma
sı için yoUayacağı kadırgayı beklemeden 
!imanda duran bir başka kadırgaya bin
di  ve denize açıldı. Adını vermeden bin
diği gemi, ünlü devlet katibi Feridun'un 
gemisiydi. 
Fırtınalı bir denizde geçen birkaç saat
lik yolculuktan sonra, top bataryalarının 
bulunduğu, Bayezid ' in kasrıodan pek 
uzak olmayan bir yerde kıyıya çıktı. 2 1  
Aralık 1 574 gününün gece yarısıydı. 
Kış rüzgarı, sarayın kıyısını beyaz köpük
lü dalgalarla döverken, bahçenin servi
leri arasında inleyerek esiyordu. Kapa
lı olan kapılar, o saatte ancak sadrazama 
açılırdı. 
Dalgalardan iyice ısianan ve rüzgara 
açık bir geminin güvertesinde yapılan 
zorlu bir yolculuktan dolayı iyice yorul
muş olan Murad, ellerini ve yüzünü yı
kamak için yanındakilerden biraz temiz 
su istedi.  O kıyıda bir damla bile tatlı su 
bulamadılar. Şehzade elini ve yüzünü de
niz suyuyla yıkamak zorunda kaldı. 
Kendi sarayının kapısında bir yabancı 
sadrazarnın ve sarayın uyandırılmasını 
beklerken rüzgardan ve yağmurdan ko-
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runmak için bir ağacın altına sin di .  Da
ha sonraları padişahın susuzluğunu gider-
mek için tatlı .su bulamadığı o ağa-

... ·� . .
. 

· ·  

cın altında bır çeşme yaptın!-
��' mıştır. .� 

Bu arada Feridun'un köle
si Hasan ve geminin kap
tanı tarafından uyandırı
lan sadrazam, yanında 
çavuşlarla sarayın kıyı
sına koşmuştu. 

1 
O zamana kadar Şehza- 1 

de Murad'ın yüzü nü 
hiç görmemiş olan sad
razam, diğer şehzade
lerin oyununa gelme
rnek için, padişahın elini 
öpmeden önce öz annesi
nin tanıklığına başvurmak 
istemiştir. 
Murad'ı ,  Nur Banu Sultan ' ın  
kaldığı daireye götürdü ve uyanan sul
tana, Murad ' ı  göstererek, oğlu olup ol
mad ığını sordu. 
"Arslanını" gören Nur Banu Sultan, 
gözyaşları içinde oğlunun boynuna sarıl
dı ve sadrazama bunun gerçekten Şeh
zade Murad olduğu nu söyledi. 
Bu sözler üzerine yere kapanan Sokol
lu yüksek sesle padişahın uzun ömürlü 
olması için dua etti. 

Be� Şehzade Bir Anda 
Boğuldu 
Anne ile oğul arasında geçen karşılıklı 
hasret gidermeden sonra, yeni efendile
rinin buyruklarını almak için el perıçe di
van duran saray çavuşlarına dönerek, 

"Karnım çok aç, bana biraz yiyecek ge
tirin ! "  dedi. 

Tahta yeni  çıkan bir padişahın 
önceden tasariamadan sarf e

deceği ilk sözleri imparator
luğun geleceği için bir işa-

ret sayma geleneğin in  
yaygın olmasından dola
yı, bu sözler çavuşların 
korkudan sararmaları
na neden oldu. 
Bu açlık ifadesi, ileriki 
yıllarda halkın kıtlık 
çekeceği veya kurak
lık olacağı şeklinde yo

rumlandı. Rastlantı, erte-
si yıl bu kehaneti doğru 

çıkardı. 
Bu arada daha korkunç ve 

daha keskin bir işaret göğün 
nefretini  imparatorluk  üzerine 

boşalttığını gösteriyordu. 
Fatih Kanunnamesi 'ne göre, tahta çıkan 
padişahın erkek kardeşlerinin "nizamı 
alem" için katledilmesi gerekiyordu.  
III .  Murad'ın eşi  Safiye Sultan'dan etki
lendiği ve masum kanı dökmekten hoş
lanmadığı, bu yüzden Safiye Sultan 'a bu 
devlet katliamını yapmayacağı ve kardeş
lerinin yaşamasına müsaade edeceği 
hakkında söz verdiği söylenir. 
Fakat pad işahın çıkarı konusunda titiz 
davranan şeyhülislam, yasaların amansız 
tatbikçisi olduğu için padişahın acıma 
duygusuna kapılmasını önleyen bir fet
va çıkardı. Din ve adaletin en yetkili ki
ş is inin el inden ç ıkan yazılı emirden 

lll. Murad 
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kuvvet alan vezirler ve cellatlar, II.  Se
l im' in öteki beş şehzades ini hemen 
boğdurdu ve Murad 'ın önüne attılar. 
Doğaya karşı bir yurtseverlikle güçlen
miş bu devlet anlayışı önünde sonunda 
yaptığı cinayetler ile tahtı yutacaktır. 
Ertesi gün dinin, halkın ve ordunun ge-

lenek haline getirdiği görkem arasında 
I II .  Murad olarak tahta oturan padişah, 
babasının yasını tutarken, kendi adına 
katledilen kardeşlerin in cenazeleri ba
şında ağladı. 
Şehzadelerin defned ilmesinden sonra ' 
üçüncü gün askerlere ve devletin ileri ge-
len memurlarına bir milyon beş yüz 
bin duka altını tutarında imparatorluk ar
mağanı dağıttı. 
Sadece yeniçeriler bir milyon duka altı
nı  ulufe olarak aldı. 

Kilit Makamlarda Değişik 
Ülkelerden Kişiler Atandı 
Şimdiye kadar iki saltanat dönemini 
demir e lle olduğu kadar hoşgörüyle de 
yöneten Sokollu, padişahın sevgisin
den çok politika gereği sadrazamlık ma
kamında kaldı. Yeni  Saray maiyeti sad
razarnın kellesini isteyemeyecek kadar 
onun devlete hizmeti geçtiğini ve maka
mını kıskanamayacak kadar güçlü oldu
ğunu biliyordu.  
III .  Murad' ın samimi arkadaşı Defter

dar Üveys 'in, efendisinin hazinesinden 
kendi zirnınetine para geçirdiğini  baha
ı:ı:e ederek hakkında soruşturma açtırdı. 
Uveys soruşturma sonunda temize çık
tı ve Sokollu'nun şöhretine darbe vurdu. 
Sadrazam ile padişahın sır arkadaşı arı-
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sında ortaya çıkan b u  mücadeleyi izle
yen yeniçeriler ile halk, on sekiz yıldan 
beri imparatorluğun yükünü taşıyan ki
şinin otoritesinin artık zayıfladığının 
hissetmeye ve sadrazamını terk eden bir 
padişaha küstahça meydan okumaya 
başladılar. 
Uzun zamandır baskı altınud wtulan 
ayaklanma, hemen hemen her yeni sal
tanat başlangıcında ileri sürülen şarap sa
tışının yasaklanmasıyla ilgili yasanın 
yürürlüğe konulmasıyla patlak verdi .  
Bir gün Sultan Murad, kayığı ile Boğa-• 
ziçi'nden geçerken kıyıdaki bir Rum 
meyhanesinde oturan sarhoş yeniçeriler 
padişahı tanıyınca sarhoşlara karşı uygu
lanacak yasaya meydan okurcasına elle
rindeki şarap kupalarını havaya kaldır
ıp padişahın sağlığına içtiler. 
Bu hakareti öğrenen sadrazam, suçlula
rı cezalandırmak için kışlaya gitti. Fakat 
padişahın dalkavukları tarafından kışkır
tılmış olan yeniçeriler, sadrazama ve 
hatta padişaha karşı küfrettiler. Askerle
rin ayaklanmasından çekinildİğİ için 
yalnızca yeniçeri ağasının görevden alın
masıyla yetinildi .  
Sad razamdan sonra ikinci derecede 
önem taşıyan bu makama aslen Ce neviz
li olan Cağaloğlu Paşa getirildi. Yine Ka
labriyalı bir dönme olan ve İnebahtı boz
gununda Osmanlı donanmasını kurtaran 
Kılıç Ali Paşa kaptanıderyalığa; doğuş
tan Macar olan Piyale Paşa Kubbealtı ve
zirliğine; Suriyeli Ahmed Paşa ikinci ve
zirliğe; Avusturyalı Mehmed Paşa üçün
cü vezirliğe; Transitvanyalı Yelser hadı
mağalığına atanırken, aslen Boşnak olan 
Sokollu makamını korudu.  
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Her birinin yurdu başka olan bu adam
lar arasında tek ortak nokta dindi. Pa pa
ların Roma'sında olduğu gibi, padişah
ların İstanbul'unda din uğrunda savaşa
cak olanlar yurttaş olarak kabul ediliyor 
ve d inen millileştiriliyorlardı. Her ırktan 
insanın imparatorluk hizmetine girme
s i, hem devletin ikbaline, hem de fena
lığına neden olmuştur. 

Sokollu Döneminde Dı� 
İli�kiler 
Sokollu 'nun Almanya imparatoruyla 
yaptığı barış sekiz yıl daha uzatıldı. 
Transilvanya Dükü Stefan Bathory sad
razam tarafından Lehistan tahtına geti
rildi. 
I I I .  Murad adına Almanya imparatoru
na mektup yazan Sokollu şöyle diyordu: 
"Tarafıından Lehistan tahtına oturtulan 
Bathory'yi sakın rahatsız etmeyesin;  
Lehleri benim tebaam gibi görmelisin. 
Lehistan artık benim korurnam altında
dır. O ü lkenin Magnalarına Bathory'yi 
kral olarak seçmeleri için buyruk verdim. 
Kırım Türkleri bir zamanlar bir Leh kra
lını tutsak etmişlerdi. Onun içindir ki Le
his tan hala Kırım haniarına vergi öder." 
Törelere ve Lehistan'ın koruma altına 
alınmasına uygun düşecek biçimde Le
histan elçisi Sienienski Osmanlı İmpara
torluğu ve Lehistan arasında hem saldır
mazlık ve hem savunma paktı imzalan
dı. Bu paktın bir maddesinde Kırım 
Türklerine vermek zorunda oldukları 
vergiyi ödeyeceklerini de bildiriyorlardı. 
Aslen Venedikli olan Safiye Sultan'ın et
kisinden yararlanan Venedik, Babı-

ali'den elverişli şartlar taşıyan bir anlaş
ma elde etti. 
I I .  Felipe'nin elçileri aracılığıyla Türki
ye nezdinde nabız yoklayan İspanya, Os
ınanlılar ile barış ve dostluk anlaşması is
tiyordu. Anlaşma yerine, Sokollu'nun 
nefret ve küçümsemeyle imzaladığı üç 
yıllık bir ateşkes yapıldı. 
O zamana kadar mevki gereği Osman
lı Devleti ile herhangi bir diplomatik iliş
kiye girmemiş olan İngiltere, i lk defa 
tüccarları vasıtasıyla bir ticaret anlaşma-

• 

sı yaptı. Bu anlaşma daha sonra siyasal 
bir durum aldı. Kraliçe Elizabeth ile pa
dişah arasında karşılıklı mektuplar ya
zıldı. 
İ sviçre de ilk defa İstanbul'daki ticaret 
haklarını savunmak üzere bir Yahud i 'yi 
elçi atadı. 
Sokollu barış ve ticaret yaptığı gibi, bi
limleri ve sanatları da ülkesinde yerleş
tirmek istiyordu .  I l .  Murad 'ın lalası Sa
deddin Lala, sadrazarnın bu girişimleri
ni destekliyordu.  Tophane'deki sarayın 
karşısına bir gözlemevi kurmayı kararlaş
tırdılar ve Osmanlılar arasında gökbilim 
olaylarını öğretecek bir bilgin olan Ta
kieddin'i Mısır'dan İstanbul'a çağırttılar. 
Fakat doğa olaylarını çeşitli vahiy ve mu
cizele�le açıklamak isteyen din adamla
rı bilime karşı çıkınca sadrazam, Lala ve 
gökbilim bilgini gökyüzünün sırlarına 
karşı bir hakaret sayılan gözlemevlerini 
yıkmak zorunda kaldı. Takieddin Cali
le 'nin Roma'da uğradığı muameleye 
hedef oldu. Aynı çağda iki düşman din
de batı! inanç ile bilimin eşit olmayan sa
vaşı görü lüyordu. 
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Divan ve harem içindeki Sokollu düş
manları, yenilik taraftarı adamın bu ha
reketlerini dinsizlik biçiminde yorumla
dı ve yaydılar. Doğrudan sadrazarnın üze
rine gitmeden çevresindeki yakınlarına 
saldırmaya başladılar. 
Nişancı1 Feridun Bey üç saltanat döne
minden beri başarıyla yönettiği maka
mından alınarak Belgrad 'a sürüldü. Ye
niçeri ağası da görevinden azledildi .  
Ölüm, Sokol l u ' n u n  ü lke içinde en 
önemli iki  desteğini kaybetmesine ne
den oldu.  Bu kişiler Piyale Paşa ile Şey
hülislam Hamid Efendi'dir. Haremin
den bir kızla evlenmiş olan Arap Paşa, 
Sokollu'nun gözetimi altında Kıbrıs'ı yö
netirken kendi birlikleri tarafından par
çalandı. 

••Allah Bana da Böyle Bir 
Ölüm İhsan Etsin" 
Naksos ve Siklad adaları dükü Yahudi 
YasefNassi, Il .  Selim'le olan dostluğu sa
yesinde hayal ederneyeceği kadar zen
gin olarak aynı yıllarda İstanbul'da öldü. 
Bu serüvencinin daima kıskandığı Sokol
lu, Yahudi 'nin servetini devlet hazine
sine geçirdi. Fakat Sokollu tarafından 
serverin haczedilmesi için görevlendiri
len üç defterdar, sadrazarnın düşmanla
rı tarafından israf yapmakla suçlandı ve 
güya suçlarını i tiraf etmeleri için işken
ce edildi. 
Yine sadrazarnın dostlarından ve eski Bi
zans Hanedanı'nından Mişel Kantaku
zinos ile rakibi Palaiologos adında bir baş
ka Rum, suç ve cezayı koruyucuları 

sadrazarnın üzerine sıçrarmak amacıyla 
rüşvet ve zirnınete para geçirmekle suç
lanarak Sokollu 'nun kapısı önünde asıl
d ılar. Nihayet Sokollu'nun sevgil i  yeğe
ni Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa elli sü
varili muhafız kıtasının önü nde padişa
hın imrahoru Ferhad Paşa tarafından kat
ledildi .  
Bu belirtiler Sokollu 'yu kaygılandır
makla beraber, devlet işlerinden uzak
laştırmıyordu. Ölümünü bekliyor, fakat 
ölümün onu devlet yönetiminde yaka
lamasını istiyordu.  1578 Ekim'inin �on 
günlerinde kütüphanecİsİ Hasan Ağa'ya 
imparatorluğun ilk yıllarına ait tarihini  
okutuyordu.  
Hasan Ağa kendisine, Sırplar ve Türk
ler arasında ortaya çıkan Kosova Meydan 
Savaşı 'nı  ve I. Murad'ın zafer sonunda 
savaş alanını gezerken Sırplı yurtsever 
Miloş Kabiloviç tarafından nasıl gafıl av
lanarak şehit  edildiğini okurken, Sokol
lu birden Hasan Ağa'yı durdurdu.  Şehit 
padişahın ruhu için Fatiha okuduktan 
sonra, sanki bir ilham gelmiş gibi, "Ce
nabı Hak da böyle bir ölüm İhsan eyle
sin !"  dedi. 
Ertesi gün Babıali'de olağan görüşmele
rini yaptıktan ve öğleden sonra devlet iş
leriyle meşgul olduktan sonra, adet üze
rine kendi sarayında derdi olan Osman
lıları huzuruna kabul etmeye başladı. 
Derviş giyimli biri yanına yaklaşıp yazı
lı bir şikayet okumak istediği s ırada 
öne eğilen Sokollu'nu n  göğsü ne sapına 
kadar hançer soktu. Hemen yatağanma 
sarılan Sokollu kendisini savunacak gü-

1 Divan üyesı olan, anlaşma, berat, ferman gibi belgelere tuğra çeken görevli. 
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cü bulamadan divanının dibine ölüm ha
linde yaralı olarak düştü .  
Sahte derviş, Sokollu'nun memleketli
si, yani bir Dalmaçyalı 'ydı. Cinayetini
n nedeni olarak sadrazarnın Bosna'daki 
tımarıyla ilgili bir toprak ihtilafında So
kollu'nun kendisine haksızlık yaptığını 
ileri sürdü. 
Halk, bu suikast işinde Mustafa Paşa'nın 
parmağı olduğunu iddia etti. III .  Murad 
bu cinayete katılmamış, fakat kuşkusuz 
memnun kalmıştır. Katil kendi kininden 
başka bir şey i tiraf etmedi. Ertesi gün 
dört ata bağlanan vücudu çekilerek par
çalandı. 
Üç saltanat döneminden beri imparator
luğun ışığı ve kuvveti olan adam, yeryü
zünden işte böyle kayboldu. Tarih onun 
başarılarını daha iyi bir biçimde takdir 
edecektir. İmparatorluğun en yüksek 
noktasına çıkmasında yardımcı olmuş, fa
kat ölümümüyle gerileme dönemine 
adım atılmıştır. 
Sokollu Mehmed Paşa 'nın, II. Selim'in 
kız kardeşi Esma Sultan'dan çocuğu 
olmamıştır. 
İ lk evlendiği karısından iki oğlu olmuş, 
fakat onlar muazzam servetinden yarar
lanamamış. Hanedandan bir kızla evlen
diği için sevdiği bu kadından boşanmak 
zorunda kalmıştır. Ölçüsüz zenginliği, 
hizmetlerinden değil de, başlangıçtaki 
yoksulluğundan dolayı padişahın hazi
nesine devredilmiştir. 
Sokollu, imparatorluğu, İran hariç bütün 
dünyayla barış içinde bırakmıştı. 
Bu savaşın nedenleri, hazırlıkları ve 
kahramanları hakkında bilgi sahibi olmak 
içi n İran'daki kargaşalığı izleyerek bir-

kaç yıl öncesine dönelim. İran'ın tarihi 
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihiyle o 
kadar benzerlik gösterir ki, bu milletler
den birini tasvir etmeden öteki hakkın
da bir şey söylemek mümkün değildir. 

Haydar, Perihan'ın 
Sözlerine Aldandı 
Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan · 
Süleyman' ın  İran'a karşı yaptıkları se
ferler ve savaşlar d insel kaynağını an
lattığımız Safevi Hanedam'nın halkın 
sevgilisi yapmıştı. Avrupa'da olduğu gi
bi Asya'da da milletler artık hanedan
lar uğruna savaşmayı bırakmış onun ye
rine d in  veya mill iyet uğru na savaş lar 
veriyorlardı. 
Şah Tahmasp tahtta uzun süre kalması
nı, Kanuni Sultan Süleyman'ın onu tah
tından etmek için çok uğraşmasına borç
ludur. Şah Tahmasp büyük bir adam de
ğildi, fakat döneminde tehdit altındaki 
İran'ı  ayakta tutmasını bitmiştir. 
Tahtına varis olarak beş oğlu arasında 
Haydar Mirza'yı seçti. Babasının veliah
tt olan Haydar tahtı hemen ele geçirmek 
için İsfahan'da kalırken, öteki kardeşle
ri, Doğu'da adet olduğu üzere imparator
luğun ücra eyalerierine sürü ldü. 
Şahların kuşkulu ve ihtiyatlı politikası so
nucu bu şehzadeler İran içindeki aşiret
lerin başkanlarına emanet edilerek baş
kentten uzaklaştırılıyordu. Şahların ölü
mü halinde bu aşiret başkanları himaye
leri altındaki şehzadeleri şah yapmak için 
mücadeleye atılıyorlardı. 
Sarayın, Muhafız Kıtası'nın, vezirlerin ve 
Tahmasp'ın hazinesinin efendisi olan 
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genç Haydar, kendini  şah ilan etmekte 
bir zorluk çekmedi. 
Fakat genç bir kadının kini, kendisinin 
tahtta ve hayatta ancak birkaç gün kal
masına neden oldu. Güzelliği, cesareti ve 
ihtirasıyla İran tahtı üzerinde nerdeyse 
kesin denecek bir otoriteye sahip olan bu 
kadın, ölen İran şahının kızı Perican 
Han'dı.  
Haydar ile Perican, İ ran 'ın hizmetinde 
çalışan bir Kafkas aşiretinin başkanı 
Şemkal' in yeğeni oluyordu.  Şemkal ile 
Perican, yirmi yıldır zindanda çürüyen 
Tahmasp'ın bir başka oğlu İsmail  Mir
za'yı tahta geçirmek için anlaşmışlardı. 
Tahmasp öldüğü zaman bu prenses sa
rayda desteksiz kalıp belki de Hay
dar'ın intikamına hedef olacaktı. Bunu 
bildiği için ertesi gün Haydar'ın ayakla
rına kapandı, şimdiye kadar onun aley
hinde görünmesinin nedeni düşmanla
rın ı  ortaya çıkarmak olduğunu ileri sü
rerek, yen i  İran şahı olarak onu tanıdı
ğını belirtti. 
Bu kadının zek:'isını ve kurnazlığın ı  bi
len,Haydar, hayatını bağışlamak karşılı
ğında onu elde edeceğini anladığı için se
vindi. Prensesin dayısı Şemkal ile karde
şi İsmail' in taraftarları�! ortaya çıkarma
sı karşılığında onu İran tahtına ortak ede
ceğine söz verdi. 

Ölüm Fermanı Taşıyan 
Ulağın Atı Tökezleyince 
Kız kardeş in in  yalvarmalarına aldanan 
Haydar, onun Kafkasya'daki aşiretinin 
yanına gitmesine izin verdi. Şemkal ve 
İsma i l ' in  yandaşlarıyla görüşmeler ya-
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pıyormuş gibi davrandı ve yeni şahı ta
nıyan bir grup Kafkaslıyla İsfahan'a 
döndü. 
Yal nız Şemkal'den çekinen Haydar, 
başkenti ve sarayının kapılarını yüzleri
ne kapadı. 
Gece yarısı Perican 'ın  saraydaki adam
larından biri tarafından açılan bahçe 
kapısından Kafkas atlıları içeri gird i.  
Bahçeyi işgal eden Kafkasyalı askerle
rin çıkardığı gürültüye uyanan Hay
dar, kadın kılığına girerek muhafızları-• 
n bulunduğu kısma kaçmak isted i .  
Şemkal tarafından yakalandığında çar
şafı yınılınca tanıdı ve kölelerin in  gözü 
önünde hançerlendi .  Şah ın muhafız 
alayını meydana getiren Gürcü askerler 
hükümdarlarının çağrısına koşmuşlardı. 
Önlerine çıkan Şemkal Haydar'ın kan
lı kellesini üzerlerine attı. O zamana ka
dar Almut Kalesi 'nde hapsed ilen İsma
il, bir kadının ihanetinin  hazırladığı 
tahta çıkarı ldı. 
Yen i  şah tahtı cinayetleriyle kirlerecek 
kadar işgal etti. Kazvin Kalesi'nde hap
sedilmiş olan bütün kardeşlerini idam et
tirdi. Bu kıyımdan yalnız kör olduğu için 
Muhammed M irza adında bir kardeşi 
kurtuldu. Tahmasp'ın bu oğlunun kör ol
ması onun taht üzerinde bir hakka sahip 
olamayacağı görünüşünü doğurmuştu. 
Fakat kör şehzadenin, biri Şiraz eyale
ri Valisi H�mza Mirza, öteki Kil Kulu 
Han adında İran'ın en güçlü aşiretlerin
den birinin başkanına emanet edilmiş, 
henüz çocuk yaşta iki oğlu vardı.  Bir rast
lantı hayatlarını kurtardı. Ölüm ferman
larını taşıyan u lağın atı tökezlemişti .  
Onun arkasından gelen öteki ulak Şiraz'a 
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Şah İsmail ' in ölüm haberini getiriyordu. 
Ölüm fermanını taşıyan ulak gecikince 
Şiraz'a önce Şah'ın ölüm haberi geldi.  
İsmail Şah, olağandışı yaşayışma uy
gu n b içimde ölmüştü. Bir gece çok içki 
içip afyon yuttuktan sonra, sabah uyana
madı. Ölümünde bir cinayet havası se
zilmesine rağmen kısa saltanat dönemin
de çok zalim davranması ve ahlaksız bir 
hayat sürmesi, ölümü nasıl meydana gel
mişse gelsin herkes için ferahlatıcı bir so
nuç olmuştu. 
Kör Muhammed Mirza, Tahmasp'ın 
hayatta kalan tek oğlu olduğu için İ ran 
rahtına oturdu. İlk İcraatı kız kardeşi Pe
rican'ı  idam ertirmek oldu. 
Veziri Mirza Süleyman onun adına bü
tü n lran' ı  yönetiyordu .  Hükümdarıo 
çevresinde yerleşen ve imparatorluğun 
çeşitli eyaJetlerini paylaşmış olan aşiret 
başkanlarının haset ve kinine hedef 
olan bu vezir, Sinan Paşa komutasında
ki Osmanlıların istilasını başarıyla püs
kürtmüştü. İran 'la yapılan savaşların 
yavaş gitmesinden memnun olmayan ve 
özellikle Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Pa
şa'yı İstanbul'dan uzaklaştırmak amacıy
la hareket eden Sokollu bu zorlu rakibi
ni serasker ilan etti. 
On yıllık komutanlığı döneminde büyük 
savaşlara alışmış olan Lala Mustafa Pa
şa, İran'a zaten pek bağlı olmayan Gür
cistan üzerinden yürüyerek savaş açtı. 
Kafkasya ve Kırım'da olduğu gibi, Os
ınanlılar orada da düşmandan çok dost 
bulacaklarını biliyorlardı. 
Gürcistan, eski Yunanların ve Kornalıla
rıo söz ettikleri İberia'dır. Dağlarının 
sarplığı, ormanlarının sıklığı, su larının 

bolluğu, vadilerinin yeşilliği, yurttaşla
rının enerjisi ve özellikle Doğu sarayla
rının kuvveti, felaketi ve mutluluğu 
olan kadınlarının mukayese edilmez 
güzelliği vardı. 
Konstantin, silahının gücüyle Karadeniz 
kıyısındaki Yunan ve Romahiara bağlı ül
kelerde Hıristiyanlığı yaymaya çalışırken, 
efsane vi kraliçesi Nino mucizeleriyle ül
kesine yeni dini sokmayı başarmıştı. Haç 
şeklinde bağlanmış iki bağ çubuğu bu si
hirbaz prensesin asası oluyordu. Kraliçe 
Tamara i le İmrahorunun aşklarıfıdan 
olan çocukları yüzyıllarca Gürcistan'ı 
yönetmişlerdi. Annesinden çok daha 
güzel olan Tamara'nın kızı Rusudan, 
kendisiyle evlenip Gürcistan'ı Hora
san'a katmak isteyen hükümdarla arka 
arkaya üç savaş yapmıştır. 
Farslar, hemen hemen bütün epik ş iir
lerinde yer verdikleri Şirin 'in ülkesi 
olarak Gürcistan'ı  gösterirler. 

Safevileri Kı§ ve Açlık 
Kurtardı 
III. Murad döneminde Tiflis'te Kral Da
vid hüküm sürüyordu. Kızı Hıristiyan ol
masına rağmen, Osmanlılarla sıkı ittifa
kın karşılığı olarak Şah Tahmasp'a eş ola
rak verilmişti. Lala Mustafa Paşa'yla 
yapılan bir savaş sonunda David başken
tini bırakarak kaçtı. Gürcisran'ın d iğer ya
rısına sahip olan prenses, galiplerle bir
leşerek Tiflis'i elde etmek istedi. 
Fütuhatını tamamlamak için bu hüküm
dara pek güvenmeyen Lala Mustafa Pa
şa, Gürcü Kakheti Krallığı'na birkaç eya
Jet vermekle yerindi ve Tiflis'i meşhur 
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Ferhad Paşa'nın oğlu Mehmed Paşa'nın 
emrinde beylerbeylik yaptı. On bin kişi
lik bir Osmanlı birliğini Gürcistan'ın bu 
ki lit noktasında bırakarak, kendisi daha 
ilerilere gitmeye hazırlandı. 
Bugün Ruslar tarafından zorla işgal edil
miş olan sevimli, cengaver, ticaret mer
kezi zengin Tiflis kenti, eski B itlis gibi 
Makedonyalı İskender tarafından kurul
muştu. 
Fatihlerin büyük yolu üzerinde inşa 
edilmiş bir başkent olan Tiflis, büyük
lüğünü gösteren putperestliğe, Hıristi
yanlığa ve İslamiyete ait harabeleri ile 
anıtları, tepelerini ve ırmağının kıyıları
nı  kaplar ve süsler. 
Tiflis'i merkez edinen Lala Mustafa Pa
şa, iki yüz bin askerini Gürcistan ve Kaf
kasya'ya boşalttı ve İ ran'ın eyaJetlerini 
ve askerini Osmanlı İmparatorluğu'na 
kattı. 
Bütün aşiret l iderleri Osmanlıları hü
kümran veya müttefik kabul ediyorlar
dı. Fakat İ ran'ın içinden hareket eden 
dört ayrı ordu Osmanlılarla yeni fetihle
rini çekişmeye geliyordu. Bunlardan 
biri Bağdat, biri Erzurum, ikisi de Tif
l is üzerine yürüyordu. 
Bu son iki ordudan birinin başında, 
Gürcülerde ve Çerkezlerde olduğu gibi, 
şahın gözdelerinden bir kadın bulunu
yordu .  Osmanlı ordusunu bozup başla
rındaki komutanını öldürürken, Özde
miroğlu Osman Paşa üç günlük bir savaş 
sonunda altmış bin Safevi'ye mal olacak 
bir zafer kazanıyor ve Şirvan eyaJetini Os
manlı topraklarına katıyordu. 

2 Başkomutan. 
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Osman Paşa tarafından kesilen on bin 
kelle Tiflis 'teki serdara2 zafer nişanesi 
olarak gönderildi. Kör hükümdar Mu
hammed Şah, Özdemiroğlu Osman Pa
şa'nın önünden durmadan kaçıyordu. Ye
nik düşenierin lehine çalışan kış ve aç
lık Safevileri kurtardı. 
Yiyecek yokluğundan kendi haline ter
k edilen Tiflis, Safeviler tarafından ku
şatıldı. Lala Mustafa Paşa kışı geçirmek 
üzere Kars 'a çekildi ve o zamandan be
ri imparatorluğun Gürcistan'dan gelecek 
saldırılara karşı sağlam bir kalesi ohın 
kenti zapt edilmez bir duruma getirmek 
için tahkim ettirdi. 
likbahar geldiğinde meşhur vezirin oğ
lu Hasan Paşa Tiflis 'in yardımına koştu 
ve yiyecek getirdi. Kafkasyalı kabile li
deri Şemkal'in kızı ile nişanlanan Özde
miroğlu Osman Paşa, İranlılar arasında 
ihanete alışmış olan ve Farsları sattığı Os
manlılara karşı emrikalara girişen kayın
pederinin kafasını vurdurdu. 

İran'ın Yeniçerileri 
Bu arada Osmanlı ordusu Kırım hanının 
yolladığı ve hanedandan bir prens olan 
Adil Giray tarafından yönetilen kırk 
bin kişilik Kırım Türk ordusuyla daha da 
güçleniyordu.  
Genç, yakışıklı, yiğit ve cazip Adil Giray, 
Şirvan kuşatması sırasında yapılan bir çı
kış hareketinde tutsak düşmüştü. Kırım 
Türkleri 'ni  hoş tutarak Osmanlılardan 
ayrılmak isteyen Muhammed Şah, tut
sak prensi bir düşman gibi değil, bir dost 
olarak huzuruna kabul eti. 
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Adil Han aklı, zekası i le İ ran haremin
de tanınmış şahın en genç kız kardeşi
nin kalbini etkiliyordu.  Kısa süre sonra 
Kırımlı han ile Safevi prenses arasında
ki aşk patlak verdi. 
Durumu öğrenen İran halkı şahlarının al
çaldığı nı, annenin suç ortaklığı yaptığı
nı, kız kardeşin  vatanını sattığını ve iki 
kadının ihtirasları yüzünden düşmanla 
işbirliği yaptıklarını sandı. 
İran' ın ye niçerileri sayılan ku rucu lar 
ayaklandı. Haremi işgal ettiler, Adil  
Han i le prensesi çekip aldılar ve kız kar
deşi ile konuğunun hayatlarının bağış
lanmasını dileyen şahın önünde her iki
sini de boğazladılar. Ellerinden kaçırdık
ları şahın annesi, intikamını almak için 
uzun zaman beklemedi. Başkaldırıdan 
birkaç gün sonra ödül verilmek bahane
siyle teker teker saraya çağırılan kurucu
lar, cellatlar tarafından son fertlerine 
kadar idam edildi. 
İran'ın kalbi, saray entrikaları ve ayak
lanmalarla parçalanırken, Osmanlı lar 
yavaş yavaş imparatorluğun eyaJetlerini 
kendi egemenlikleri altına alıyorlardı. 
Bu ezeli İran seferinin uzamasından sı
kılan Sokollu ölümünden bir süre ön
ce değerli vezirlerinden Sinan Paşa 
kamutasında bir orduyu Gürcistan'a 
göndermişti. Ancak, Sokollu'dan sonra 
sadaret makamına geçen Ahmed Pa
şa'nın ölümünden sona sad razam olan 
Sinan Paşa, İran sınırına geldiği zaman 
İstanbul 'a  geri dönme emrini  a ldı .  
Mustafa Paşa kendisini  Sokollu'dan 
sonra sadrazam olarak görmeye alışmış
tır. Boşa çıkan umutları ve hayatı boyun
ca beklediği amaca erişememenin ver-

d iği üzüntüyle içtiği zehir, bu değerli 
komutanı bir anda Osmanlı ordusunun 
başından aldı .  

Divan' da Kılıçlar Çekiliyor 
Sadrazam ilan edilen Sinan Paşa ne ka
dar Tebriz üzerine yürümek istediyse de, 
yorgun olan ordu yeni sefere çıkmayı ka
bul etmedi. 
Sinan Paşa komutanlarının ve askerin 
isteksizliği karşısında birliklerini Tiflis, 
Erzurum, Kars yayialarında yerleştir
mekten ve İran 'la görüşmelere başlama 
hazırlıklarından başka bir sonuç elde 
ederneden lstanbul 'a dönmeye razı ol
du. Kör şahın bir elçisi, peşinde yılın 
günleri kadar h izmetkar olduğu halde 
S inan Paşa'nın arkasından lstanbul'a 
geldi .  
İstanbul'da görüşme sürerken ordunun 
başında zehir içip hayatına son veren Se
rasker Lala Mustafa Paşa'nın yeğeni 
Mehmed Paşa bulunuyordu.  
Mehmed Paşa Tiflis'ten pek uzak olma
yan bir mevki de seksen bin kişilik bir Sa
fevi ordusuna yenildi. Yenilgisinin nede
nini emrindeki birliklerden birine komu
ta eden Mustafa Bey' e yorduğu için  Di
van toplantısında onu öldürmek istemiş
ti. Katiedileceğini anlayan Mustafa Bey 
kılıcını çekmiş, serdan başından yarala
mış, Diyarbakır beyini safdışı bırakmış, 
hemen atına atlayarak Amasya üzerinden 
lstanbul'a gelmiş ve padişahın adaleti
ne sığınmıştı. Aldığı yaralara rağmen ya
şayan Mehmed Paşa Kars'a kadar çekil
mişti. 
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Annesinin ve Eşinin 
Etkisinde Kalan Padişah 
Üst üste alınan yenilgiler ve harekatta 
görülen yavaşlama genç padişahın hoşu
na gitmiyordu. lstanbul'a dönen Sinan 
Paşa, ordu içinde disiplinin sağlanması
nın tek çaresinin padişahın bizzat se fe
re katılmasıyla mümkün olacağına dair 
onu ikna etti. 
III. Murad'ın annesi Nur Banu Sultan ile 
eşi Venedikli Safiye Sultan, uzun süre
cek bir seferde onu kaybedeceklerinden 
çekindikleri için sadrazarnın önerisine 
çok kızıyorlardı. 
Saray hayatının kazandırdığı gevşek
likler, sefer hayatının zorluklarına katlan
masına engel oluyordu.  Padişah için 
imparatorluk demek, köşklerini ve bah
çelerini dolduran cariye ve haremağası 
kalabalığı demekti. 
Kendisine zafer ve şan öneren sadraza
rnma karşı tutumu sertlcştirdi. Hiddetin
in asıl nedenini  saklayarak, sadrazaını 
lran' ı  yenmek yerine görüşmelere giriş
mekle suçladı. 
Gürcistan'ı tekrar lran'a vermek için ya
pılan önerileri kabul etmekle suçladığı 
Sinan Paşa'yı, düşmanlarının "padişahın 
atının ayaklarının çiğnediği toprak son
suza kadar padişahın olur" sözüne daya
narak, Malkara'ya sürdü. 
Hırvat Siyavuş Paşa sadrazamlığa geti

rildi. Bu arada Ferhad Paşa serdar seçi
lerek altmış bin yeniçeri, on bin lağım
cı ve üç bin topla İran'a yeni bir sefere 
başladı. Önce İran'ın o taraftaki kapısı sa
yılan Revan'ı  güçlendirmekle işe başla
dı .  Revan (Erivan) kenti adını ve men-
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şeini Timur'un ordusuyla gelen ve bu
gün iki imparatorluğun (Osmanlı ve 
İran) sınırını besleyen sulak ve verimli 
ovada ilk defa pirinç ekimi iznini elde 
eden tüccarlardan almaktadır. Ferhad Pa
şa Revan'ı  Osmanlı 'nın sınırda müs
tahkem mevkii haline getirdikten son
ra bütün Gürcistan 'ın fethi için hareke
te geçti. 
Bu sefere paralel bir sefer Özdemiroğ
lu Osman Paşa tarafından Karadeniz 
kıyılarından i tibaren Kefe'ye kadar ka
radan ve denizden yürütülüyordu� Sek
sen gün süren bir  yolculuktan sonra 
Don Irmağı aşıldı ve Türkistan bozkır
larının içinde Derbent'e kadar ulaşıldı. 

Meşaleler Savaşı 
Osmanlı ordusu kışı sazdan yapılmış ku
lübelerin içinde geçirdi. l ikbahar geldi
ğinde Safeviiere karşı kesin bir sonuç ol
mak isteyen Osman Paşa Derbent'ten 
ayrıldı ,  dört gün sonra Sarnur Irma
ğı 'nın kıyısına erişti. 
Başlarında yaşlı komutanları İmamkulu 
Han olan Safeviler de Osmanlılar kadar 
kalabalık bir orduyla ırmağın karşı kıyı
sında mevzilenmişti. Özdemiroğlu Os
man Paşa 'nın otuz yıldır bindiği söyle
nilen kara atı silahların parıltısını görür 
görmez ırmağın sularına atıldı, arkasın
dan bütün bir ordu geliyordu. Irmağın ar
kasında ovayı çevreleyen iki büyük te
peye hakim olan Safeviler, Osmanlıların 
ırmaktan geçişine engel olmadılar. Mev
kiin verdiği üstünlükle savaşı mutlaka 
kazanacaklarına inanıyorlardı. Doğacak 
olan güneşin  zaferlerin i  aydınlatmasını 
beklediler. 
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Bütün savaşlarda en önemli nokta olan 
zaman avantajını Özdemiroğlu Osman 
Paşa, Safevi Türklerine kaptırmadı. 
Karanlık hastınnca Osmanlı atlılarının el
lerinde yakılan on binlerce meşale bir an
da ovayı ayd ınlattı. Safeviler de kendi  
meşalelerini yaktı. Osman Paşa 'nın ka
ra atının kişnemesi bütü n  ordu tarafın
dan duyulduğunda, bu Osmanlılarca 
bir zafer işareti sayıldı. Gecenin ortasın
da yüz bin kişi meşalelerin dumanları 
arasında birbirlerine girdi. Otuz bin Sa
fevi'nin can vermesi, yirmi binin tutsak 
edilmesi ve Osman Paşa tarafından ırma
ğın kıyısına yığılan on bin kesik baş, Me
şaleler Savaşı'nın anıtları oldu .  
Düşmanı Bakü 'ye kadar kavalayan ve 
kenti ele geçirdikten sonra tahkim eden 
Özdemiroğlu Osman Paşa, birliklerini 
Kafkas dağlarının vadilerinde topladı. 
Orada, İran'ı yutulacak bir lokma olarak 
gören Ruslar, Osman Paşa'nın geri çeki
len ordusuna saldırdı ve önündeki boz
kırları yakarak atlarının aç kalmasını 
sağladılar. Rusların bu hareketi yüzün
den her gün birkaç at telef oluyordu. So
nunda buzların üzerinden bir yol bulup 
akan Kuban lrmağı'nın suları ve Tarnar 
ormanları ordunun durumunu düzeltme
sini  sağladı. 
Özdemiroğlu Osman Paşa yedi ay süren 
savaş ve seferden sonra hareket ettiği Ke
fe'ye varıyordu. 

Özdemiroğlu Osman 
Pa§a' nın Büyük Zaferleri 
Yanındaki Kırımlılar yarımadalarının 
kalbinde paşayı görmekten dolayı kuş-

kulanıyorlardı. Zaten Kırım Hanlığı Gi
ray Hanedam'nın çeşitli prensleri arasın
da şiddetli bir taht mücadelesi yüzünden 
parçalanmıştı. 
Son hükümdarları Devlet Giray henüz 
ölmüştü. Bu han Rusların amansız düş
manıydı. Ordularıyla Moskova'ya kadar 
gitmiş, kenti yakmıştı. Fakat şöhretini bu 
yangına borçlu Moskova, küllerinin üze
rinde daha genç, daha güçlü olarak ye
niden dikilmişti. 
Volga ile Don ırmaklarını birleştiren bir 
kanal açıp bu kente daha kolay bir·yol
la saidırınayı tasarlamıştı. Öldüğünde ar
kasında on sekiz şehzade bırakmıştı. 
Hanedan yoluyla tahta geçecek hü
kümdarın zihni, yeteneksizliğinden ya 
da yaşlılığından dolayı karşı karşıya ka
lacakları aksaklıkları önlemek ve hem iç
te, hem dışta uyguladıkları poli tikaları
nı sürdürebilmek amacıyla Kırım Türk
leri, Osmanlılardaki sadaret makamına 
benzeyen bir kurum yaratınışiard ı. Dev
letin başında bulunan han, veliahtı olan 
kardeşlerinin en büyüğünü, Cengiz Han 
yasalarına uygun olarak vezir yani kalgay 
olarak seçmek zorundaydı. 
Yeni Han Mehmed Giray on yedi karde
şinin en büyüğü olarak tahta geçince kar
deşlerinden en büyüğüne kalgay'ık ve
receğine "nureddinlik" adı altında yeni  
b i r  vezirlik makamı kurdurdu ve en 
küçük kardeşi Saaded Giray'ı bu tehli
keli makama getirdi. 
Genç Nureddin Saaded Giray, İran ile iyi 
ilişkiler kurmak ve Özdemiroğlu Osman 
Paşa 'ya yardım göndermernek amacını 
güden görüşten yanaydı. Üç yüz bin Kı
rım atiısı göndereceğini vaat ediyor, fa-
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kat durmadan yeni bahaneler uydurarak 
Osman Paşa 'nın istediği yardımı yolla
mıyordu.  
III .  Murad ile Sadrazam Siyavuş Paşa, bu 
gecikmelerden dolayı alınıyorlar ve Os
manlıların savunucusu ve izleyicisi ol
dukları Cengiz Han yasasına ters düşen 
ve yasadışı bir biçimde kurulan "nured
dinlik" makamını reddediyorlardı. 
lstanbul'a yaptığı kısa ziyaret sırasında 
sadrazamdan gereken emirleri alan Öz
demiroğlu Osman Paşa, tekrar Kırım'a 
geldiğinde padişah adına Mehmed Gi
ray'ın hanlığının hükümsüz olduğunu 
i lan etti. 
Alışılagelmiş kurallara göre şehzadelerin 
Mehmed Giray'dan sonra gelen en bü
yüğü Alp Giray'ın tahta çıkması gereki
yordu. Fakat Osmanlılar, hanlığı o sıra
da İstanbul'da derviş kılığında yaşayan 
İslam Giray'a verdi. 
Türklerin desteklediği İslam Giray bir 
gemiyle Kırım'a geldiği zaman binlerce 
Kırımlı Türk'ün çılgınca gösterileri ara
sında karşılandı. Halkı tarafından terk e
dilen, Osmanlılar tarafından sevilmeyen 
Mehmed Giray, yanında ailesi ve dava
sına sadık altmış kadar atlıyla bozkırla
ra kaçtı. 
Mevlevi İslam Giray, kardeşi Alp Giray'a 
kalgaylık ünvanını verdi ve ağabeyleri
nin takibiyle görevlendirdi. Bozkırlarda 
geçen şiddetli bir takipten sonra Alp Gi
ray tarafından yakalanan Mehmed Giray 
yay kiriş iyle boğduruldu. İ ran'a sempa
ti besleyen prenslerden yavaş yavaş te-

mizlenen Kırım Hanlığı giderek Babıa
li 'ye bağlı oldu. 
Taht üzerinde yapılan bu darbeyle Öz
demiroğlu Osman Paşa Kırım Hanlığı'nı 
ikinci defa İmparatorluğu 'na kazandır
mış oluyordu.  
lran'ı çok eski zamanlardan beri Osman
lılardan koruyan Ermenistan, Kafkasya, 
Gürcistan ve Hazar Türkistanı gibi do
ğal müstahkem mevkiler ve müttefik
ler Özdemiroğlu Osman Paşa 'nın eliy
le Safevilerden koparılmıştı. Roma tın
paratoru Justinyen dönemindeki k�
mutan Belisarios 'tan3 beri şimdiye ka
dar hiçbir komutan üç seferde bu kadar 
geniş toprakları hükümdarına kazandır
mıştır. 

Oturduğu Yerde Toprak 
Kazanan Padişah 
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın İ stan
bul'a dönüşünde yapılan karşılama me
rasimleri şanına layık oldu. III. Murad ze
vk içinde yaşarken topraklar kazanmış
tı. Büyük bir gururla komutanının elde 
ettiği zaferleri kendi üzerine aldı. Yiğit 
olduğu kadar mütevazı mizaçlı olan Öz
demiroğlu Osman Paşa, İ ran ve Gürcis
tan fatihi olmasına karşılık Sadrazam Si
yavuş Paşa'ya karşı en ufak bir kıskanç
lık gösteremiyordu.  Sadrazam da, Os
man Paşa 'nın zaferden başka ihtirası ol
mayan bir asker olduğunu biliyordu. 
Nur Banu ve Safiye sultanlar Şiiler üze
rinde kazanılan bu zaferden dolayı mü
minler arasında etkileri artacağı için 

3 Bizanslı general. (494-565). Justinianus tarafından imparatorluk ordularının başına getirildi. 558'  de istanbul' u H un 
istilasından kurtardı. 

538 



I I I .  M U R A D  

çok seviniyorlardı. Bundan böyle uzak 
ülkelerdeki hiçbir savaş, annesi, eşi ve 
cariyelerinin sıcak sevgisine yenik düş
müş bir padişahı haremden ayırmakla 
tehdit etmeyecektir. Sultan hanımlar, pa
dişahın Osman Paşa'ya göstereceği i ti
bara tanık olmak için yapılan karşılama 
törenlerine iştirak etmeye karar verdi.  
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın karşılan
ması Roma imparatorlarının karşıianma 
törenlerini gölgede bırakacak görkemde 
oldu .  

. Özdemiroğlu Osman Paşa 
Sadrazam Oldu 
1 0  Temmuz 1 584 günü Osman Paşa'yı 
karş ılamak isteyen padişah, saray ileri 
gelenleri, vezirler, askerler, Boğaz kı
yısında Yalı Köşkü denilen Hünkar 
Köşkü'ne yerleşmişlerdi.  Özdemiroğ
lu Osman Paşa huzura çıkınca, padişah 
kendis ine, "Buyur otur Osman, huzu
rumda yurduna hoş ge ldin derim ! "  
dedi .  
B ir padişahın ağzından duyulmaya alışıl
mamış bu sözleri anlamazdan gelen Os
man Paşa yere kapandı, padişahın ete
ğini öptü. Padişah III. Murad bir kez da
ha "Otur Osman" dediyse de, Osman' 
Paşa buyruk üzerine oturur gibi yaptı, fa
kat hemen ayağa kalktı. 
Padişah, üç kez oturmasını buyurdu, üç 
kez Osman Paşa oturur oturmaz saygı
sından tekrar ayağa kalktı. Dördüncü kez 
hünkardan kesin buyruk alan lran fati
hi artık oturmak zorunda kaldı. 
O zaman elinin bir harekettyle çevresin
deki vezirleri susturan padişah, "Şimdi 

bana o uzun seferlerini anlat bakalım Os
man" dedi. 
Osman Paşa sefer sırasında karşılaştık
ları zorlukları, Gürcistan'da, Kafkas
ya'da uğradıkları yenilgileri ve kazandık
ları zaferleri, Derbent' e erişmek için boz
kırlarda geçen seksen günlük yürüyüşü
nü anlattı. 
Meşaleler Savaşı 'nı, Safevikrio kaçışını 
ve Sarnur Irmağı'nın kıyısına yığdığı kel
lelerden pirarnidi ayrıntılarıyla açıkladı
ğı zaman kendisini tutamayan hüküm
dar, "Sen kahraman olduğu kadar, ihti
yatlı bir komutansın" diye haykırdı ve 
başındaki elmas taşlı sorguçu çıkararak 
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın sarığına 
taktı. 
Pad işahın teveccühünü d ikkatle ta
kip eden Osman Paşa bir süre ara ver
d ikten sonra seferler in in öyküsüne 
devam etti. 
Kör Şah'ın oğlu Hamza Mirza'ya karşı el
de ettiği zaferin öyküsünü anlatırken, 
"Uğruna dövüştüğün elin ödülünü de al
malısın" diyen III. Murad, belindeki son 
derece kıymetli murassa hançerini çıkar
dı ve Özdemiroğlu Osman Paşa'nın ku
şağına soktu. 
Safevi şahın ı n  kahraman komutanı  
İmamkulu Han'ı nasıl yendiğinden söz 
ederken, padişah başındaki türbandan 
ik inci  sorguçu çekerek İ mamkulu 
Han'ın galibinin başına taktı. 
Nihayet Kırım'da bazı hainlerin Os
manlı ordusuna nasıl ihanet ettiklerini, 
üçüncü seferinde hanın tahtan ind irili
şini ve idam edilişini, İslam Giray'ın han 
seçilmesini ve Kırım Hanlığı'nın sonsu-
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za kadar Osmanoğullarının hakimiyeti
ne girdiğini anlatırken birden ellerini gö
ğe kaldıran padişah, "Çok şükür Yarab
bi" diye bağırdı ve kendisine bunca za
fer kazandıran komutanı için yüksek ses
le hayır duası etti: 
"Osman, yüzün Rumeli'de ve Asya'da 
daima ak olsun! Kara küheylanın seni gö
türdüğü her yerde başarılı olasın !  İnşal
lah Cennette adını taşıdığın atalarımız
la yanı sofrada oturasıni  Ve fani  dünya
dan göç etmeden önce neneye gidersen 
git daima şanının yüceleştiresin !"  
Padişahın sözleri sona erince, el inin 
bir hareketiyle başınabeyinci Osman Pa
şa'yı köşkün başka bir dairesine götür
dü ve kölelerin yardımıyla paşayı soya
rak padişahın elbiseleri ve silahlarıyla 
dona ttı. 
İ ran Seferi 'n in öyküsünün anlatımı bir 
yaz gününün yarısını aldı. Padişah çeşit
li sorular sorarak konuşmayı uzattıkça 
uzattı. Osman Paşa köşkten ayrılırken ya
nındakilere dönerek, "Osman'ın afyon
keş olduğu iddia edilmişti. Oysa öyle bir 
iptilaya sahip olsaydı benim yanımda bu 
kadar uzun süre kalamazdı" dedi. 
Özdemiroğlu Osman Paşa gerçekte se
fer yorgunluklarını üzerinden atmak 
için ara sıra şarap içerdi.  Sonra çadırın
da uykuya dalar, ezan vakti uyanır, iba
detin i  yaptıktan sonra işi olup olmama
sına göre ya görevi başına döner, ya da 
tekrar uyurdu .  Padişahın yaptığı dene
me sonunda kanaatkar olduğu bir kez 
daha ortaya ç ıkan Osman Paşa, I I I .  
Murad'a imparatorluğun yükünü kaldı
racak bir adam olarak gözüktü. Siyavuş 
Paşa görevden alındı, yerine Özdemi-
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roğlu Osman Paşa sadrazam seçildi .  
Şimdiye kadar görülmemiş ihsanlara 
hedef olan Osman Paşa'nın bu makama 
getirilmesi lstanbul 'a girdiğinden beri 
karşılaştığı güzel ve değerli ilginin bir 
devamıydı. 
III. Murad İmparatorluğu nda hükmet
mesini  biliyordu .  Çünkü milletin kah
ramanını layık olduğu biçimde ödüllen
dirmişti. Fakat dışta sahip olduğu mut
luluğa karş ılık, bu padişah pek mutlu 
değildi. 
Zevk içine daldıkça zihni bozuklukl;rı 
artıyordu.  Annesiyle sefahat hayatının 
düzenleyicisi Canfeda Hatun şehvet 
dolu isteklerini tatmin etmesi için her 
gün yeni  bir cariyeyi koynuna sokuyor
du.  Bazen günde beş kez cariye değiş
tiriyor, çocukları durmadan artıyordu. Fa
kat cariyelerinden doğan her erkek ço
cuk hemen öldürülüyordu .  

Sultan Hanımlar Bin Bir 
Dedikodu Ta�ıyorlardı 
Harem'de cereyan eden rekabet ve nü
fuz mücadeleleri Divan'ı  bile etkiliyor
du. Padişah III. Murad'ın annesi Nur Ba
nu Sultan ile eşi Safiye Sultan her zaman 
aynı kişileri desteklemiyorlardı. Anne
si ile kız kardeşi Siyavuş Paşa'yı tutuyor
lardı. Safiye Sultan ise Siyavuş Paşa'yı oğ
lu Mehmed'i veliahtlıktan uzaklaştırmak 
ve paşanın padişahın sevgili kız karde
şinden olan iki oğlunu taht varisi yapmak 
için çalışınakla suçluyordu.  
Osman Paşa'nın lstanbul'a dönüşü sıra
sında Nur Banu Sultan 'ın ölmesi Siya
vuş Paşa ' nın i tibarını ciddi b içimde 
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sarsmıştı. Kayınvalidesini zehirleyerek 
öldürmekle suçlanan Venedikli Safiye 
Sultan o zamandan beri III .  Murad'ın 
üzerinde tek başına nüfuzunu yerleştir
meye başarmıştı. Padişahın yakınların
dan olan, fakat henüz yüksek mevkile
re geçirilmemiş İ brahim adında bir bey, 
sadrazamların gizli rakibi ve bazen de en 
büyük engeliydi. 
Haremdeki kadınlar sadrazamlardan bü
yük miktarda para istiyorlardı. Gözdele
rin günlük harcamasının dışında, valide 
sultana ayrıca iki bin duka altını verili
yordu. Sultan Murad'ın hareminin dışın
da olan üç kadın padişahın zayıf i rade
sini ellerine almışlardı. 
Bunlardan biri daha önce bahsettiğimiz 
Canfeda Hatun, diğeri de ölürken hare
min yönetiminin Canfeda'ya bırakılması
nı isteyen Valide Sultan Nur Banu idi. 
Nur Banu'nun ölümünden sonra, ege
menliği eline geçiren kadınlardan ikin
cisi Raziye Hanım adında bir falcıydı. 
Raziye Hanım'ın bir iki falı doğru çık
tığı için kehanet sahibi sanılıyordu .  
Üçüncüsü d e  haremdeki kadınlara takı 
ve kumaş satan Yahudi kadın tüccar Ki
ra idi .  Bu Yahudi kadın, harerne kolay
lıkla girip çıkması yüzünden sarayın 
bütün aşk ve ihtiras serüvenlerini yakın
dan biliyordu.  
II .  Selim'in üç kızı, kardeşlerini Safiye Ha
seki Sultan'ın etkisinden çıkarmak için uğ-

raşıyorlardı. Bunlar Sokollu'nun, Kaptanı
derya Piyiile Paşa'nın ve Siyavuş Pa
şa'nın eşleriydi. Eski saraya çekilmiş sul
tan hanımlardan biri de Kanuni Sultan Sü
leyman'ın kızı Mihrimah Sultan'dı. 
Mihrimah Sultan kızlarından birini, Ce
neviz'in meşhur ailelerinden Doria'ların 
oğlu dönme Cağaoğlu 'na vermişti. Ca
ğaoğlu ,  Kanuni 'nin kanından gelen bu 
eşi ölünce, Mihrimah Sultan'ın ikinci kı
zıyla evlenmişti. 
Padişahla akrabalık bağları olması nede
niyle rahatça saraya girip çıkabileri bu 
sultan hanımlar beraberlerinde entrika
larını ve ihtiraslarını da getiriyorlardı. So
kollu 'dan dul  kalan Esma Sultan, pek 
güzel olmamasına rağmen ikinci bir ev
lilik yapmaya karar vermiş, kocası olarak 
Osmanlılara ait Macaristan'ın valisi Ali 
Paşa'yı seçmişti. 
Ali Paşa da belki ihtirasından, belki de 
korkusundan, padişahın kız kardeşlerin
den biriyle evlenmek için sevdiği karı
sını boşarnayı kabul etti. Bu zalim düğü
ne tanık olan tarihçi Peçevi,4 Ali Paşa'dan 
boşanan hanımın evden ayrılması sırasın
da döktüğü gözyaşlarının çokluğu nu 
anlatabilmek için Balkan dağlarının mü
teessir olduğunu yazmaktadır. 
Hasan Paşa ile Feridun Paşa, birincisi 
zenginliğinden, öteki yeteneklerinden, 
hükümdarıo akrabası su ltan hanımlada 
evlenıneye uygun görüldü ler. Daha ön-

4 Peçevi (ibrahim): Türk tarihçisi (bugünkü Pecuy 1 574-Budin, Budapeşte 1 649). Anne tarafından Sokollu Ailesi'ne 
mensuptur. Osmanlı-Avusturya savaşiarına ( 1 593-1 606) akrabası olan Lala Mehmed Paşa'nın yanında katıldı. Ester
gon (Gran) kuşatıldığında bir ay kadar kalede kaldı. Lala Mehmed Paşa'yla birlikte Eğri Seferi'ne katıldı. Diyarbakır 
Beylerbeyliği yaptı. Tokat ( 1 625), Tuna ve Anadolu defterdan oldu. Kırka yakın sancak beyliğinde, istolni Belgrad va
liliğinde ( 1 632-1 635), Bosna ve Tamışvar defterdarlığında bulundu. 1 64 1 'de emekli oldu. Kendi adıyla anılan tarihin
de, 1 520-1 648 yıllarının olaylarını anlattı. Aslı yazma olan yapıtın bir bölümü Tarih-i Peçevi adıyla istanbul'da 1 864-
1 866 yıllarında basıldı. 
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ce görüldüğü gibi gözden düşen Feridun, 
bu gecikmiş düğünle yeniden eski itiba
rını buldu. Bu rahmet ve entrika dolu ha
yatın ortasında zaman öldüren padişah, 
bahçelerinin görkemi ve şehzadeleri ile 
cariyelerinin arasında dinlenme ve eğlen
me fırsatını buluyordu.  
Gündüzleri Boğaz'ın serinletici rüzgarı 
altında köşklerinde zamanını harcadık
tan sonra, geceleri oğlu Şehzade Meh
med'e pek hoşuna giden havai fişekler 
artırıyordu. 
Bazı zamanlar halka açık eserlerin yapı
mıyla ilgilenir, işçilerin çalışmasını saat
lerce zevkle izlerdi. Kutsal Kabe'yi ve 
Hacern-i Esved' i  doğa olaylarından ko
ruması için büyük paralar göndermiş ve 
onarılınasına çalışılmıştı. 
Hazreti İbrahim'e izafe edilen bu kara
taş, Arap ve İslam efsanelerine göre 
dünyanın ilk yaratıldığında gökten düş
müş bir  mücevherdi ve parıltısı doğan 
güneşin parlaklığı derecesindeydi. Fakat 
i nsanoğlunun gitgide daha fazla günah 
işlemesiyle taş karamaya başlamış ve ah
laksızlığın son kertesinde tamamen ka
rarak öyle kalmıştı. 
Hurafelerle ilgisi olmayan insanlar bu ta
ş ın bir göktaşı olduğunu, yeryüzüne 
düşerken parıldadığını, sonra sönerek ye
re değdiğini  bu doğa olayının Doğu 
hurafelerinde büyütülerek Kutsal Kil
be'nin mücevheri yapıldığını bilirler. 

Raziye, Saray Falcılığına 
Getirildi 
Saray sultanların ve cariyelerin III .  Mu
md'ın iradesi üzerindeki etkileri falcı Ra-

ziye'nin başarısına erişemiyordu. Padi
şah, Raziye'yi saray falcılığına getirmiş
ti. Raziye'nin desteklediği bir bahçevan 
da padişahın gözüne girmeyi başarmış ve 
saray vaizliğine kadar yükselmişti. 
Bu sahtekar adam, İstanbul'daki bütün 
kiJiselerin cami yapılması hakkında bir 
vahiy aldığını söyleyecek kadar ileri 
gitmiştir. 
Etki altında kalan III. Murad, kentte 
Müslümanların sayısının arttığını, ibadet 
edilecek yerlerin artık adam almayacak 
duruma geldiğini bahane ederek kili;e
leri camiye çevirmeye başlamıştır. 
Fakat Avrupa elçilerinin yalvarmaları, 
Rumlar ile Katoliklerin döktükleri para
lar bu kararın uygulanmamasına neden 
olmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğu içinde Hıristi
yanlığın korunması ve ticaret se.rbestli
ğiyle ilgili ayrıcalıkların verilmesi hak
kında kapitülasyonlar bu sıralarda yeni-
lenmiştir. 

· 

Avrupa tarafından imparatorluğun barı
şını tehdit eden tek şey Almanya ve Ma
caristan'dı.  Bağımsız olan Macarlar kral 
olarak Avusturya imparatoru Rodolphe'u 
se.çmişlerdi. Macaristan i le Avustur
ya'nın aynı imparatorun altında birleşme
si Babtali'yi çok rahatsız etmişti. Sadra
zam, Avusturya elçisine hiddetini açık
ça belirtmişti. 
Bir gün bütün yabancı elçilerin bulun
duğu bir sırada Avusturya e lçisine şun
ları söylemişti: 
"İmparator Rodolphe'un hasta ve düş
kün bir prens olduğu doğru değil mi? 
Neden Macarlar kendi kanlarından ol-
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mayan birini kral seçtiler? Bizim atasö
zümüze göre Almanlar hadım edilmiş 
beygirler, Macarlar da damızlık kısrak
lardır. Siz, Macarları padişahın egemen
liğinden çıkarmak istiyorsunuz. Fakat 
eğer kendi aralarında yeni bir kral seçer
lerse, imparatorunuza karşı seçtikleri 
yeni krallarını size kabul ertirmek için or
dularımızı hiç gecikmeden Macaristan'a 
yollayacağız."  
Avusturya ve Macaristan elçileri çıt çı
karmadan yapılan hakaretleri dinlediler 
ve yıllık vergilerini ödemeyi ve Os
manlılarla iyi geçİnıneyi sürdürdüler. 

Hazırlıkları Bir Yıl Süren 
Sünnet Düğünü 
Bütün Asya, Avrupa ve Afrika devletle
rinden, kalabalık heyetlerle III. Murad ile 
Safiye Sultan'ın oğullarının sünnet düğü
nüne katılmaya geldiler. Sultan III. Mu
rad yapılacak sünnet düğününün hafıza
larda kendi saltanat döneminin en unu
tulmaz olayı olarak kalmasını istiyordu. 
Gerçekten de, o çağların padişahlarının 
zenginliği ve geleneklerinin en belirli de
Iili olarak bu sünnet düğünü hatırlanır. 
Ortaya konan görkem, fatih bir çoban aşi
retinin iki yüzyılda padişahların tahtını 
nasıl bir servet yığını  üzerine çıkardığ
ını ispat etmektedir. Sünnet düğününü 
anlatan vakanüvislerin ve yabancı e lçi
lerin yazıları cilder dolduracak kadar ge
niş tir.  Tarihçi Hammer, şehzadenin 
sünnet düğününü yazarken Alman elçi
lerinin belgelerinden de yararlanmıştır. 
Hammer' in sünnet düğünü öyküsünün 
birkaç sayfasına burada yer vereceğiz: 

"Sünnet düğününü kutlaması için yapı
lan hazırlıklar bir yıldan fazla sürdü. 1 582 
yılı içinde Asya, Avrupa ve Afrika hü
kümdarlarına duyumlar yapıldı. Yine ay
nı yıl içinde görevlendirilen çavuşlar im
paratorluğun bütün beylerbeylerine çağ
rıda bulunmaya gittiler. Önemli işleri ica
bı gelemeyecek durumda olanlar, gele
memelerinin özürünü ancak çok de
ğerli armağanlar yollayarak kapatmaya 
çalışıyorlardı. İmparatorluğun eski mut
fakçıbaşısı olan Karabali Bey düğün 
emiri, eski nişancı Hamza Bey de düğün 
nazırı oldu. Hamza Bey, devlet hazine
sinden yarım milyon akçelik bir ödenek 
olarak düğün masraflarını karşılamaya ha
zırlandı. Her tarafta mutfaklar kuruluyor
du. Bir zamanlar Kanu ni Sultan Süley
man'ın kızı ile İ brahim Paşa'nın evlen
me ve şehzadelerin sünnet düğünlerine 
sahne olan Atıneydam eski dönemlerde 
yapılan düğünlerin görkemini gölgede 
bırakacak hazırlıklara tanık oluyordu. Ya
pılan hazırlıkların sonucunda Şehzade 
Mehmed'in sünnet düğünü, Osmanlı ta
rihinde bir eşi daha olmayan görkemde 
gerçekleşti." 
Dört yüz adım uzunlukta ve yüz adım 
genişlikte olan Atmeydanı düğün ün ve 
seyircilerin isteklerine göre düzenlendi. 
Geniş bir alan tahta perdelerle çevrildi 
ve mutfaklara ayrıldı. 
Padişah, veliaht şehzade ve sultan ha
nımlar için yapılan köşkler ve kapalı lo
calar İbrahim Paşa Köşkü'nün bahçesin
de kuruldu. Köşkün altında aynı hat üze
rinde altı ayak yüksekliğinde taştan, 
üzeri üç sıra tahtadan tribünler bulunan 
bir yapı inşa edildi. 
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E n  alt sırada yabancı devletlerin elçile
ri, ikinci sırada iç ve dış saray ağaları ve 
en üst sırada imparatorluğun beyleri, 
beylerbeyleri ve vezirleri oturacaktı. 
Bunun yanında kaptanıderya ve d iğer 
yüksek rütbeli deniz komutanları için ay
rılan on iki ayak genişliğinde, yedi ayak 
yüksekliğinde üstü kapalı bir balkon ku
ruldu. 

Fransız Elçisi Ortalıkta 
Gözükınedi 
"İbrahim Paşa Köşkü'nün tam karşısın
da, eskiden sadrazam Ahmed Paşa'nın 
köşkü n ü n ,  ş i m d i  ise Su ltanahmet 
Camisi'nin olduğu yerde imparatorluk 
mehter takımı yer alıyordu. Aynı taraf
ta biraz daha aşağıda kubbesindeki fe
nerden yüzlerce ışık fışkıran İran elçisi
nin tribünü kurulmuştu. 
İran elçisininkinin hemen yanında Fran
sa elçisiniokİ geliyordu. Fransız elçisi, 
Avusturya İmparatorluğu'nun temsilcisi
ne nazaran öncelik hakkı istemiş, fakat bu 
isteği reddedilince Hıristiyan bir krallığın 
temsilcisi olarak böyle putperest törenle
re kanlamayacağı bahanesiyle düğünün 
sonuna kadar ortalarda gözükmemiştir. 
Bu tribün de Kırım Hanlığı'na ve Lehis
tan'a tahsis edilmiştir. Daha sonra serin
letici içeceklerin yapıldığı büyük çadır 
vardı. Meydanın tam ortasında biri kır
mızıya boyanmış, öteki yağla cilalanmış 
iki direk yer alıyordu. 
Cilalı direğin üzerinde binlerce kandil
den oluşan bir büyük lamba vardı .  Ge
celeri bu lamba aşağıya doğru indirilerek 
meydanı aydınlarması sağlanıyordu. 
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Rumeli Beylerbeyi İbrahim Paşa düğün
cübaşı unvanı ile tören ve eğlenceleri dü
zenleyecek, Sokollu'nun damadı, Ana
dolu Beylerbeyi Cafer Paşa 'şerbetçiba
şı' olacaktı. 
Kılıç Ali Paşa yapılacak inşaatlara neza
ret edecekti. Yeniçeri Ağası Ferhad Pa
şa da asayişle ilgili işlerle uğraşacaktı. De
riden garip elbiseler giymiş beş yüz ki
şi ellerindeki şişirilmiş tutumlara vura
rak düzeni sağlamaya çalışıyorlardı. 
1 Haziran günü padişah, sarayından At
meydanı'ndaki İbrahim Paşa Köşkü�ne 
geldi. Padişahın önünde yol gösteren ça
vuşlar altın sırmalı üniformalar giymiş
lerdi. Arkasından veliaht şehzade kırmı
zı altın işlemeli atlastan giysisi ve iki ka
ra tüylü sorguçuyla babası padişahı izli
yordu. Sağ kulağında çok değerli bir ya
kut sallanıyor; sağ elinde iri bir yakut yü
zük parıldıyor, kemerinde kabzası değer
li taşlarla bezenmiş bir kılıç ve çelikten 
ağır bir zırh taşıyordu. Veliaht şehzade 
babasının elini öptükten sonra müzik ta
kımları neşeli havalar çalmaya başladı. 
Üç gün sonra sultan hanımlar Atmeyda
nı'ndaki yerlerini aldılar. Onların arka
sından halka kuvvet gösteri leri yapacak 
olan on iki Macar ve Bosnalı köle mey
dana girdi.  Bu köleler kılıç darbeleriyle 
vücutlarını kesiyorlar, birbirlerini mızrak
lada deliyorlardı. Birkaçının koliarına ok
lar saptanmıştı. Ötekilerin sırtiarına at na
lı çakılmıştı. Oluk gibi kan akıyordu. Pa
dişah yaptıkları dehşet verici gösteriden 
dolayı hepsini değerli armağanlada ödül
lendirdi .  İçlerinden en fazla gösteri ya
pan, yıllık dört bin akçe gelir getirilen bir 
tımara sahip oldu. Fakat bu zavall ı ların 
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ikisi  aldıkları yaralardan daha sonra 
ölünce, ileriki günlerde bu çeşit göste
riler yasaklandı. 
Şeker-leme olarak doğal büyüklüğünde 
dokuz fil, on yedi aslan, on dokuz pars, 
yirmi iki at, yirmi bir deve, dört zürafa, 
dokuz denizkızı, yirmi beş doğan, on bir 
leylek, sekiz turna, sekiz ördek ve daha 
bir sürü eşya vardı. Bütün tatlı çeşitleri 
on beş atla taşınıyordu .  Hepsi halka da
ğıtıldı. 

Vezirler Armağan Yarışı 
Yaptılar 
Şekerlemelerden sonra yedi ayrı bölüme 
ayrılmış olan düğün alayı çıkageldi. Her 
biri değişik renklere boyanmış balmu
mundan binlerce kürenin piramit biçi
minde üst üste yığılmasından oluşmuş
tu. Piramitterin üzerine kuş, hayvan, 
meyve resimleri, aynalar, çeş itli eşyalar 
asılmıştı. Her biri erkeklik gücünü ve te
nasül bolluğunu temsil ediyordu. Bu ala
yı kentin sokaklarında gezdirebilmek 
için bazı evler yıktırılmış, caddeler ge
nişletilmişti. 
Ertesi gün vezirlerin düğün armağanla
rının kabul töreni başladı. Sadrazam Si
nan Paşa padişaha zengin koşumlu beş 
at, veliahta ağır kumaşlardan elbiseler, 
her yanı altın bezenmiş üç at ve inci iş
temeli at örtüsü getirdi .  Hapsi kırk bin 
duka altını değerindeydi. 
İkinci Vezir Siyavuş Paşa yirmi bin du
ka değerinde sekiz at ve simli kumaştan 
üç elbise, üçüncü Vezir Hadım Mesih 
Paşa, otuz bin duka altını değerinde iki
si tam koşumlu dört at ve yüz elli elbi-

se, Cerrah Mehmed Paşa, on beş bin du
ka altını değerinde atlar, elbiseler, takı
lar, içişleri bakanı sayılan Kahyabey Os
man Paşa gümüş eşya, on bin duka altı
nı  tutarında genç Gürcü ve Çerkez ağ
lanları armağan ettiler. 
Daha ileriki günlerde yüzlerce Rum, Ar
navut vs Müslüman olmak istedi.  Sara
ya götürülüp sünnet edilmek için başı
nı açmak ve parmağını havaya kaldırmak 
yetiyordu. 
Bütün düğün süresince her akşam yanın
da bir sornun ekmek bulunan on bi� ta
bak pilav ve boynuzlarıyla kızartılan s
ığırlar dağıtılıyordu.  Tersaneden iki yüz 
köle, yerlerin temizlenmesine çalışırken 
elli saka durmadan halka su dağıtıyordu. 
Güneş battıktan sonra Atmeydanı'nda 
biri büyük yüz elli fener ile havai fişek
ler İstanbul'u gün ışığına boğuyordu. 
6 Haziran'da gülünç kıyafetler giymiş 
çalgıcılar kenti dolaşırken, akşamieyin bir 
sahne kurulup, İstanbu l'un kuşatması
nı temsil eden bir oyun oynandı. 
7 Haziran günü, Avusturya imparatorluk 
Elçisi Baron da Preyner, on iki çavuş ta
rafından düğün törenine katılmaya da
vet edild i. İran elçisi iki gün önce ken
disine tahsis edilen yere yerleşmişti. Le
histan E lçisi Filipovski dört iri köpek ve 
sarnur kürkler getirmişti. 
Armağanlarının değerinin bin duka ol
duğu tahmin ediliyordu.  Transilvanya 
beyinin temsilcisi Ladislas Szalanczy, gü
müşten yed i  şarap kupası, sanatkarane 
işlenmiş yedi tabak, iki !eğen ve ikisi al
tın kaplamalı dört şamdan armağan et
mişti. Ragusyalıların ve Bağdan ile Ef
lak voyvodalarının armağanları gümüş 
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kupalar, kıymetli şallar ve saatlerdi .  Kı
rım hanlarının gönderdikleri, on yük sa
m ur kürkü, bir o kadar astragan manto, 
beş yüz ağaçsansarı kürkü, kadınlar için 
altı ermin kürkü, on adet mors dişi ve yir
mi genç Hıristiyan köleydi. 
Fas kralının olağanüstü elçisinin sundu
ğu armağanlar şunlardı: 
Sedef kutu içinde inci bir tespih, altın iş
temeli iki seccade, üzerinde çiçekler ve 
ağaçlar işlenmiş dört ipek halı, altın ve 
değerli taşlarla süslenmiş bir koşum, pır
tantayla tutturolmuş kara tüylerden bir 
sorguç, inci ve pırlantalada bezenmiş 
üzengiler, birçok top ipek kumaş, sim
li dört top kumaş, altın üzerine kakılmış 
inciler ve kırk bin duka altını tutarında 
yıllık bağlılık vergisi. 
Gece olunca, havai fişekierin ışığı altına 
kuyruklarına yanar meşaleler bağlanmış 
ayılar, köpekler ve tilkiler sokaklara sa
lındı; halk korkuyla kaçışırken seyirciler 
kahkahadan kırılıyordu .  Daha sonra·şa
irler veliahtın sünnet düğünü için kale
me aldıkları kasidelerini sadrazama oku
dular. Batı dansları ile Yahudi oyuncu
lar bugünün eğlencelerini gece yarısına 
kadar devam ettirmiş oldu. 
8 Haziran günü, padişah, yeniçeri ileri ge
lenlerine bir ziyafet verdi. Sadrazam ile ye
niçeri ağası, yemeğin başkonuğu idiler. 
Solaklar, peykler;1 padişahın okçuları ve 
mızrak darbeleriyle zırhları ve çelikten 
miğferleri delmeye çalıştılar. Avusturya 
imparatorluk elçisi maiyetiyle locasına 
geldi ve eğlencelere katıldı. 

Hıristiyan Elçilere İmalı 
Gösteri 
9 Haziran 'da yetmiş sofra kurularak din
bilginleri, şeyhülislam, kazaskerler, ka
dılar, naipler, müderrisler, hocalar, şeyh
ler ve imamlar yemeğe davet edildi. 
Padişahın locasının tam karşısına iki 
tane kale dikildi .  Bu nlardan birinde 
kırmızı ve sarı bayraklar asılıydı ve bir İs
lam kalesini  temsil ediyordu. Ötekinde 
kırmızı ve mavi haçlar sarkıyordu ve Hı
ristiyan kalesini  simgeliyordu.  Karşılık
lı şiddetli top atışından sonra birinci ka
lenin askerleri yakınlarında topları oldu
ğu halde dışarı çıktı ve ikinci kaleye iler
ledilee 
İkinci kalenin dört duvarı da tamamen 
yıkılınca Hıristiyan devletlerin elçileri
ne imada bulunmak amacıyla dört tane 
domuz çevreye kaçıştı. 
Bu zekice tasarlanmış şakayı daha da an
lamlı kılmak üzere saraydan getirtilen bir 
aslana bir domuz parçalattırıldı. 
10 Haziran günü Avusturya elçisi kırk 
bin duka değerindeki armağanlarını pa
d işaha sunmaya hazırlanırken, Yene
dik elçisinin sekiz bin duka değerinde 
takı ve kumaşlar armağan edeceğini 
duyunca, padişahın huzuruna çıkmayı 
akşamki eğlenceterin bitimine bıraktı. 
l l  Haziran'da çeşitli loncanın6 resmi ge
çidi başladı. Yirmi bir gün süren bu ge
çiş sırasında her !onca, mesleğinin en 
güzel örneğini padişaha sunuyordu. III .  
Murad da onlara darphaneden yeni çık-

5 Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında haberci (ula k) ve muhafız, son zamanlarında bazı töreniere daha gösterişli bir 
nitelik kazandırma amacıyla katılan özel görevliler. 
6 Aynı meslekten olan kişilerin, bir pirin yönetimi altında meydana getirdiği özel dernek. Esnaf derneği. 
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mış akçeler dağıttı. Derviş tarikatiarına 
karşı şeyhülislamın yaptığı konuşma, bü
yük bir sessizlik içinde dinieniidi ve bin
lerce 'amin' sözü ile karşılandı. 

Herkes H ünerini Ortaya 
Koyuyordu 
Geçitresmine ilk başlayan kunduracılar, 
altın işlemeli muazzam bir kundurayı pa
dişaha sundular. Daha sora karagözcüler 
ve kukiacılar geçti. Akşam olunca Müs
lümanların "mühr ü Süleyman" dedik
leri altı köşeli yıldız biçiminde büyük bir 
ateş yakıldı. 
12 Haziran günü pamuk ipliği bükenler, 
pamuktan aslan ve deniz canavarları 
yapmış olarak Padişah III .  Murad' ın 
önünden geçtiler. 
13 Haziran'da kunduracı ve eğe�ci usta
Ianna ziyafet verildi. Eğerciler altı teker
lekli bir araba üzerine kurulmuş seyyar 
bir eyer atölyesini  armağan ettiler. Ge
ce olduğunda Kaptanıderya Kılıç Ali Pa
şa gökyüzünde temsil ettiği kuleler, şa
tolar ve fil lerle gösterdiği renk bolluğu 
bakımından o ana kadar atılanları gölge
de bırakan bir havai fişek attırdı .  
14  Haziran'da sİpahilerin arasında bir ya
rışma yapıldı. Sokollu 'nun dul eşinin do
kuz yüz Hıristiyan kölesi Aziz George'un 
ejderhalada yaptığı uğraşı temsil eden at
eş dansı gösterisi yaptılar. 
Atmeydanı'nda iki kalyonun birbirine 
bardalaması temsil edildi.  Yenik düşen 
kalyon, sancağı arka tarafta tozlar içinde 
sürünerek ötekinin yedeğinde meydan
dan çıkarıldı. 

Yine Sokol lu 'nun dul eş inin müzik 
takımı bir nevi mitolojik pantomim oy
nadı .  
1 5  Haziran'da altın ve gümüş hacldeci
leri ile pastacılar padişahlarına saygıları
nı sundu. Sipahi ve silahdar takımları, 
uzun bir değnek ucuna bağlanmış altın
dan bir elmaya ok atışları ve at üzerin
de binicilik gösterileri yaparak konukla
rı eğlendirdiler. 
16 Haziran'da çeşitli tarikatiara mensup 
dervişler çeşitli h ünerler gösterere� pa
d işahın takdirini topladılar. Bir bölümü 
'Allah' ve 'hu'  d iye haykırarak kendi 
çevresinde hızla dönüyor, kimi kızgın 
demirleri ağızlarına sokuyor, bıçak vs yu
tuyordu .  
Gün batımından sonra bir Rum papazın 
icat ettiği havai fişek gösterisi izlendi. 
17 Haziran günü ipek ipliği saranlar ile 
hamurcular ve şerbetçİler geçtiler. Ha
murcular, hamurdan çeşitli yiyecekler ya
parken, şerbetçİler de imal ettikleri ren
garenk şerbederi halka dağıtıyorlardı. 
Dokumacılar son derece ince dokun
muş kumaşları padişaha sunarken, de
ri tabaklayanlar, altın işlemeli köseleler 
ile dikişsiz deri kupaları armağan edi
yordu.  
1 8' inde 'düğüncübaşı '  unvanını taşıyan 
Rumeli beylerbeyi şerefine büyük bir şö
len tertiplendi. 
Sebzeciler, iplik satıcıları i le peştamal
cılar sırayla padişahın önünden geçti. Yal
nız altın elbiseler giydirilmiş üç yüz çı
rak i le geçen kuyumcuların görünümü 
pek görkemli oldu. 
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Ayın 19'unda haşağı7 imalcileri ile mum
cular, eserlerinin en güzellerini Sultan 
III .  Murad'a sunarak törene katıld ı. 

Bir Sünnete Sekiz Bin Duka 
Altını 
Kaptanıderya ile donanma subaylarına 
verilecek şölene ayrılan Haziranın 20'sin
de çömlekçiler ile halıcılar, onların arka
sından kare şeklinde kırmızı, sarı, mavi 
ve beyaz bayraklar taşıyan Beyoğlu ve 
Galata Rumları saygı geçişinde bulundu. 
Daha sonra cebeciler göründü, içlerinden 
yüz kişi altın yaldızlı eski silahları takın
mışlardı.  Ciltciler ile kağıt elbiseler giy
miş yüz genç oğlanla geçitresmine katıl
dılar. Yorgancılar simli kumaştan elbise
ler giymiş ve yine simli kumaştan şilte 
ve yastıklar üzerine yatmış yüz elli ço
cuk ile padişahın huzurunda yer aldılar. 
Aynacılar ile çiniciler yüz elli ·çocuğun 
üzerine bir sürü ayna koymuş, böylece 
güneş ışınlarını seyircilere yansıtıyorlar
dı.  Tarak yapımcı, yirmi bir gün süren 
toncaların geçitresmini sona erdird i ler. 
7 Temmuz'da veliaht şehzade, Mehmed 
Paşa tarafından Atmeydanı 'ndaki sa
rayda sünnet edildi. O günün görkemi
ni daha da artırmak için altın ve gümüş 
dağıtıl ırken, ödülü bin duka altını olan 
bir at yarışı düzenlendi. Başarılı ameli
yatından dolayı Cerrah Mehmed Paşa se
kiz bin duka altınıyla ödüllendirildi. 
"Sünnetten on iki gün sonra bir sarhoş 
ile bir fahişenin neden olduğu karışık
lıklarda yeniçerilerle beraber sİpahileri 

de cezalandırmak isteyen zaptiyelerin 
ağası, sİpahilerden birini öldürünce olay
lar daha da büyüdü.  Birbirine giren ye
niçeriler ile sİpahileri Rumeli beylerbe
yi, yeniçeri ağası ve sadrazam wrlukla ya
tıştırabildi. 
22 Temmuz günü, yani sünnet düğünü
nün başlamasından elli iki gün sonra pa
d işah, şehzadesi ile Topkapı Sarayı'na 
döndü. Doğumundan iki gün önce ölen 
bir şehzade ile çıkan bir yangın düğün ün 
sonunu kötü bağladı. Bu yangın sİpahi
ler ile yeniçeriler arasında baş göster�
cek manevi bir yangının işareti olarak yo
rumlandı." 
Şehzadenin sünneti dolayısıyla yapılan bu 
eğlenceler hakkında böyle ayrıntılı bil
gi verınemizin nedeni, bu sünnet düğü
nünün Sultan III. Murad 'ın yıllarca zih
nini meşgul etmesi, hazırlıklar yapması 
ve henüz bütün Avrupa devletleri tara
fından çekiniten bir güç olan Osmanlı İm
paratorluğu 'nun durumunu göstermesi, 
saray ileri gelenlerinin ve devlet büyük
lerinin görkemini, elbiseterin zenginliği
ni, halkın zevkini ve eğlence biçimini ve 
çeşitli meslek kuruluşlarının nasıl örgüt
tendiklerin i  ortaya koyması bakımın
dan önemli olmasındadır. 

Utancından Kendini 
Zehirleyen Paşa 
Açıklamaya çalıştığımız bu görkem tab
losu belli başlı kişilerin anlattıklarını ta
mamlamaktadır. Bayramlar bir milletin 
örf ve adetlerinin tarihidir. 

7 Atlara eyer vurulurken, eyer ile atın sırtı arasına konulan keçeden, pamuktan, yünlüden ya da yumuşak deriden Y"· 
pılan örtü. 
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Sünnet düğününün neşe içinde sona er
mesini  engelleyen bir olay oldu. Sadra
zam Özdemiroğlu Osman Paşa, sonu çok 
acı biten, ancak adaletli olan bir hareket
te bulunmak zorunda kaldı. 
III. Murad'ın kayınbiraderi Hasan Paşa 
beylerbeyi olarak bulunduğu Mısır'da, 
eyaJet gelirlerini kendi servetini artırmak 
üzere kullanınca. İstanbul'a çağrıldı ve ge
lir gelmez Yedikule zindanlarına atıldı. 
Padişah, kayınbiraderinin hayatını, an
cak kız kardeşinin yalvarmaları ve göz
yaşları karşılığında bağışladı. 
Padişahın yakın arkadaşı İbrahim, Hasan 
Paşa'nın soyguncu yönetimini onarmak 
üzere Mısır'a atandı. 
İbrahim Paşa Kahire'de geçirdiği on se
kiz ayını, Hasan Paşa'nın hazinelerin i  
sakladığı iddia edilen Mokattam Dağı'nı 
ve Kızıldeniz kıyısındaki bir kumsalı al
tüst etmekle harcadı. 
Manınİler ile Lübnan Dağı 'nın yüksek 
yayiaların ı  işgal  eden Dürziler arasın
da patlak veren bir  iç savaş İbrahim Pa
şa 'yı hızla Suriye'ye yöneltti. İ brahim 
Paşa Sayda'ya çıkarılmış altı  bin ye ni
çeriyle Lübnan yaylasını  işgal etti .  
Dürzi şeflerin i  b irbirlerine kırd uarak 
bütün asileri ortadan kaldırdı. Hareke
tinden önce İstanbul'a dört yüz asi kel
lesi yolladı.  
Mısır ve Suriye'den topadadığı gümüş, 
takı ve sanat eserleri padişahın kendisi
ne gösterdiği iyi n iyete bir cevap oluş
turuyordu.  Bu ganimetler içinde en de
ğerli olanı Mısırlı bir sanatçı tarafından 
yapılan bir taht idi. 

Tahtın verilen emek ve üzerine işlenmiş 
değerli taşlarla on milyon franklık bir de
ğeri vardı. O zamandan beri, tahta çıkan 
padişahların biat törenlerinde kullanıl
maktadır. 
Nakit para olarak iki yüz bin duka altı
nı, murassa iki Kuran, Kabe'ye ait olan, 
üzeri değerli taşlarla işlenmiş bir örtü, ya
kutlarla süslenmiş üç kalkan, kadife, bro
kar ve muslin kumaşlar, yüz genç oğlan, 
on yedi zenci haremağası, on Ha beş zen
cisi, yedi Ha beşli beyaz, yetmiş Aral? atı, 
bir fil, bir zürafa ve daha bir sürü paha 
biçilmez eşya İbrahim Paşa'nın armağan
ları arasındaydı. Paşayı seven ve onu sad
razam yapmayı düşünen I I I .  Murad, 
kızı Ayşe'yi eş olarak vererek kendisini 
damat yaptı. Düğünlerinin zenginliği, 
sünnet düğününün görkemine erişti. 
Avusturya'nın gizliden gizliye destekle
diği iki Macar soylusu Nadasdy ve Pal
fy'nin çıkardıkları silahlı ayaklanmayı 
bastırmak üzere Macaristan'a yollanan 
İbrahim Paşa, savaş alanında tutsak dü
şen Macarlada İstanbul 'a döndü. 
İmparator Rodolphe'un olağanüstü elçi
si, bu tutsaklardan bazıları için af talebin
de bulunmak cesaretini gösterince "Kö
pek!"  diye bağırdı vezir. 
"Neden Nadasdy'yi cesaretlendirdiniz? 
Niçin yıllık verginiz hala padişahımıza 
ödenmedi?" 
Sonra elçinin kuşağında duran kılıcı ve 
baltası alınarak gözleri önünde kırıldı .  
Macar soyluları Zriny, Nadasdy ve Bat
hory,8 Şehsuvar Paşa'yı Kanije'de yene-

8 1 57 1  yılında Osmanlılar tarafından Lehistan Krallığı'na seçtiri/miş olan Etienne Bathory'nin yeğenidir. 
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rek ve üç bin Osmanlı askerini kılıçtan 
geçirerek intikamlarını aldı. Paşa ancak 
kaçarak ölümden kurtuldu. 
Atı yorgunluktan ölünce, Tuna bataklık
larında bir süre başı boş dolaştı . Sonun
da bir yolunu bularak utanç içinde İstan
bul'a geldi. Fakat askeini terk etmeni
n verdiği ıstırapla kendini  zehirledi.  

Safiye Sultan'ın Mektubu 
Venedik Elçisinde 
Lehistan Kralı Stefan Bathory'nin e lçi
si, ülkesi Kırım Türklerinin düşmanı olan 
Don Kazakları'na yardım ettiği için İstan
bul 'da hakarete uğradı.  Bu elçi, Osman
lıları memnun edemediği için Edirne do
laylarında kafası kesilerek idam edildi. 
Lehistan kralı, Divan'ın isteklerine bo
yun eğdi ve I I I .  Murad' ın elçilerini 
memnun etmek için kendisine sığınmış 
olan otuz üç Kazak'ı idam ettirdi. 
Bir zaman sonra ölen Bathory'nin yeri
ne hayat boyu kral seçimi için alışılagel
miş entrikalar dönmeye başladı. İ sveç 
kralı seçildi. Tahta geçer geçmez katibi 
Zamoiski'yi İstanbul'a göndererek, Le
histan Krallığı ile Osmanlı İmparatorlu
ğu arasında mevcut eski koruma ve 
saygı ilişkilerinin aynen sürmesi dileğin
de bulundu. 
Fransa Kraliçesi Catherine de Medicis, 
aslen Venedikli olan Safiye Sultan'a 
mektupla başvurarak III. Murad 'ın Os
manlı donanmasını, İspanya Kralı II .  Fi
lipe ile çarpışan Fransa donanmasının 
yardımına yollamasını rica etti .  Safiye 
Sultan 'ın sırdaşı olan Yahudi Kira, Cat
herine de Medicis'in mektuplarından bi-
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rini eline geçirdi ve Safiye Sultan'ın ana
yurdu olan Venedik'in elçisine iletti. 
İngiltere de II. Felipe 'ye karşı kurulan 
savunma-saldırı ittifakından memnun 
kalmıştı. 

Korkunç Saldırı 
Sadrazam, Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
askeri gücünü yutan lran seferlerini ba
hane ederek ittifaktan kaçındı.  
Babıali ile dost olan Venedikliler, Os
manlıların müttefiki olan Serberi denil
cileri ile Afrika kıyılarında çatışmayı 
sürdürüyorlardı. Trablus Beylerbeyi Ra
mazan Paşa, isyan eden yeniçeriler tara
fından öldürülünce dul karısı kendis ine 
sadık askerler ve yüz bin altın sikkeyle 
İstanbul'a doğru yelken açmıştı. Ya
nında dört yüz köle ile kırk genç kız var
dı .  Ters esen rüzgarlar, gemiyi Adriya
tik Denizi'ne attı. 
Venedik'in elinde bulunan Zante Ada
sı'nda Osmanlı kadırgası konuk olarak 
karşılandı. Fakat Venedik amirali Em
mo, gemideki hazineyi duyunca Kefalon
ya Adası açıklarında beklerneye başladı. 
Hanımiarına sadık olan üç yüz Osman
l ı  levendi son denizcisine kadar gemi
yi savundu.  Masum ve s ilahs.ız bir ka
dına karşı acımasız davranan Venedik
liler, boğazlad ıkları annesinin yanında 
henüz süt emen çocuğunu da öldürdü
ler. Kırk genç kız, tayfaların hayvanİ is
teklerine alet olduktan sonra boğularak 
den ize atıldı .  
Amirat Emıno'nun genç kardeşi bile kız
lardan en güzelini seçerek, filo komuta
nın gözleri önünde bu kanlı tecavüze ka-
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tıldı. Elindeki kız, Venedikli ve Hıristi
yan olduğunu, küçükken Osmanlılar 
tarafından Kıbrıs'tan kaçırıldığını söyle
yerek hayatı ve namusunun korunması 
için boşuna yalvardı. lrkı, d ini ,  gözyaş
ları ve güzelliği, vahşi Venediklilerin kal
bini yumuşatamadı. 
Sözde barışta olan Venediklilerin Adri
yatik ve Akdeniz'de ortaya koydukları ci
nayetler Osmanlılar arasında nefret ve in
tikam hislerini uyandırdı. Venedikli Sa
fıye Sultan, daima ilk yurduna ve ırkına 
bağlı kaldığı için Venedik elçisinin halk 
tarafından parçalanmasına zorlukla en
gel oldu. 
Venedik Senatosu 'na yollad ığı gizl i 
mektup larda, yapılan zorbalığı affettire
cek bir harekette bulunmalarını, aksi hal
de Venedik'in elinde olan topraklara kar
şı genel bir sald ırıyı önleyemeyeceğini 
bildirdi .  Emmo ile kardeşi yakalanarak, 
kadırgalarının üzerinde kafaları kesile
rek idam edildi. Yağma edilen servet ve 
köleler Trablus beylerbeyinin hayatta 
kalan akrabalarına iade edildi. 
Kendi bayrakları altında işlenen bu ci

nayeti unuttmmak için Venedik, donan
masını  Osmanlıların yanında II .  Feli
pe'ye karşı savaşa soktu. Sonunda İspan
ya Divan'dan ateşkes istedi.  İ ngiltere 
Kraliçesi Elizabeth'in elçisi bütün çaba
larına rağmen İspanya ile Osmanlı İm
paratorluğu arasında bir ateşkes yapılma
sına engel olamadı. 
Politik görüşü Avrupa sınırlarının dışı
na taşan Papa V. Sixte, Osmanlılara 
karşı ihtiyatlı davranarak Osmanlı İm
paratorluğu içindeki ayrı mezheplerde
ki Hıristiyan toplulukları Roma Katalik 

toplumu altında birleşti rmek amacıyla 
Yunanlara, Ermenilere ve Mezopotam
ya Yakubilerine elçiler gönderdi. Milli  
nefret duygularından çok daha kuv
vetli olan mezhep zihniyeti, bütün bu 
çabaları boşa çıkardı. Babıali kendi ege
menliği altındaki Hıristiyanlara, Papa
lık'ın yakınlaşma çalışmalarına hiçbir bi
çimde karışmadı. Yalnız Lübnan Maru
nileri, bir ölçüde Katolikleşmeyi kabul 
ettiler. 

Mesih Paşa, Doksan 
Yaşında Sadrazam Oldu 
Yaşlı Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa, dok
san yaşında sevdiği cariyesinin kolların
da hayata gözlerini yumdu. Nakit para ve 
değerli taşlardan ibaret serveti devlet ha
zinesine intikal etti. III .  Murad'ın göz
de arkadaşı İ brahim Paşa bir süre kap
tanıderyalık görevini yürüttü. 
Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa, yetenek
leri sayesinde bu göreve atandı. Eski Mı
sır beylerbeyi ve Kahice'de devletin 
parasını zirnınetine geçirmekle suçlanan 
Hasan Paşa Yedikule Zindanları'ndan 
henüz kurtolmuştu ki, Mısır da çalıp 
çırptığı hakkında bir başka M ilanolu dön
me tarafından ihbar edildi. Daha önce iki 
yüz bin duka altını tutarındaki serveti
ne el koymuş olan padişah, bunun üze
rine Hasan Paşa'nın hayatını bağışladı
ğı halde, servetini iade etmedi. 
İran Seferi, Sadrazam Özdemiroğlu Os
man Paşa'yı bütünüyle meşgul ediyor
du. Yalnızca o, tek başına sefere hazır
lanıp yürütebilecek yetenekteydi. Uzun 
seferleri sırasında deneyim kazanmış 
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iki yüz bin askeri onu Erzurum yolu üze
rinde, Kastamonu'da bekliyordu. 
Erzurum'a geldiğinde, İran sınırı boyun
ca devriye görevi yapan Osmanlı birlik
lerini o ana kadar beceriksizce yöneten 
Ferhad Paşa'yı görevinden uzaklaştır
dı. Özdemiroğlu Osman Paşa doğrudan 
doğruya Te briz üzerine yürüdü ve 
Azerbeycan' ın başkentini işgal ederek 
yaktı. 
Osmanlıların dört yeryüzü cenneti dedik
leri ovalardan biri üzerinde kurulmuş 
olan Tebriz, kırk gün içinde yeniden in
şa edildi ve Osmanlıların ileriki seferle
ri için bir atlama taşı olmak üzere güç
lendirildi. Fakat komutanları Cağaloğlu 
Paşa'nın yenilmesiyle askerlerin çöllük 
bir arazide daha ileri gitmek istemeyiş
leri, serdan geri çekilmeye zorladı. 
Kör Şah'ın oğlu Hamza Mirza tarafın
dan sald ırıya uğrayan sadrazam Özde
miroğlu Osman Paşa, ağır hasta olma
sına rağmen savaşa katıldı. Ancak sava
şın ortasında yorgu nluğa daha fazla da
yanamayıp can verdi. Ölümü üzerine 
Osmanlı ordusunda bozgun başladı .  
Tarihler, otuz bin askerin Erzurum'a 
kaçtığını yazmaktadır. Ferhad ile Cağa
loğlu paşalar ordudan artakalanları to
parlamaya çalıştılar. 
III. Murad savaş alanında ölen sadraza
rnın yerine, yılların ağırlığının artık zih
nini bulandırdığı doksan yaşındaki Me
sih Paşa'yı atadı. İ mparatorluğun çalışan 
bir kafa ile güçlü bir ele en fazla ihtiya
cı olduğu bir dönemde pek kolay olama
yan bu seçimin tek hedefi, İbrahim Pa
şa'nın vezir rütbesi altında ülkeyi bir sad
razam gibi yönetmesini sağlamaktı. 
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Yalnız bu arada Hamza Mirza, Osman
lı ordusunun başka birliklerini durmadan 
yeniyor, püskürtüyordu.  Kış bastırınca 
Kazvin'de konaklamak zorunda kaldı. 
İran 'ın kurtarıcısı orada yeni sefer! ere ha
zırlanıyordu.  
Aslında yurdunu parçalayan entrikalar 
imparatorluğun bu ücra köşesinde ken
disine yetişmişti. 
Cudi adında bir berber, tıraş etmek ba
hanesiyle Hamza Mirza'nın dairesine gir
miş, Mirza 'nın gırtlağını kesmiş ve mu
hafızlara yakalanmadan kaçmıştı. ·Bu  
cinayetin, İ ranlı Hıristiyanlara fazla ya
kınlık gösteren Hamza Mirza'ya karşı 
olan tutucu M üslümanlar tarafından 
düzenlendiği i leri  sürülür. 
Başkaları da bu cinayeti, ağabeyinin ba
şarılarından dolayı İran tahtını garantile
mesini kıskanan kardeşi İsmail Mirza'nın 
işletmiş olacağı düşüncesindedir. 
Kör Şah, böylesine değerli bir oğulu kay
betmekten dolayı fazla yaşamadı. Sonun
da İsmail Şah bunca cinayetle kana bu
lanan İran tahtına birkaç aylığına sahip 
oldu. Fakat İran'ın Kanuni Sultan Süley
man'ı veya Charlemagne'ı dünyaya gel
mişti ve sakin bir yerde büyümekteydi. 
Bu çocuk zalim Perican 'ın, Mehmed 
Şah 'ın oğullarına karşı yürüttüğü katli
amdan nasılsa kurtulmuştu. Sonunda bu 
şehzadeden İ ran'ın büyük kurtarıcısı 
büyük Şah Abbas çıkmıştır. 

ŞahAbbas İran'ın Başına 
Geçiyor 
Kör Muhammed Şah, saltanat dönemi 
boyunca, adet olduğu üzere şehzadele-
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rini Horasan aşiretlerine gönderilmesi yü
zünden doğumundan beri görmediği 
oğlunu isteyip durmuştu. 
Talihsizliklerine, zarafetine ve belki de 
bir gün tahta çıkması olasılığına bağla
nan aşiret şefleri bu rehineyi iade etme
yi reddetmişlerdir. 
Bu aşiretlerden en güçlü ikisinin başın
da olan Ali Kulu Han ile Murşid Kulu 
Han, Hamza Mirza ile Şah Muham
med'in ölümü üzerine genç Abbas'ın 
hakları için bayrak açtılar. 
Çocuğun küçük yaşına rağmen ona ata 
binmeyi, silah kullanmayı ve savaş yö
netmeyi öğrettiler. Bu sayede İran'da ya
şayan kavimlerin dikkatlerini genç taht 
varisi üzerine toplayacaklarını umuyor
lardı. 
Önce İsmail Mirza'nın komutanlarını ye
nen bu iki aşiret başkanı, sonra e llerine 
geçirdikleri topraklarda zaferin onur ve 
meyvelerini paylaşmak için kendi arala
rında savaşmaya başladılar. 
Bu arada genç Abbas, Ali Kulu Han'ın 
elinde kalmıştı. Murşid Kulu Han ile ya
pılan bir savaşta yenik düşen öteki aşi
retin atlılarının arasında bulunan Ab
bas'ın atı vuruldu, geleceğin şahı yerle
re yuvarlandı, tam atlıların kılıçları altın
da can verecekken birden tanındı. 
Mürşit Kulu Han'ın atlıları silahlarını fır
lattılar ve Safevi oğlu Abbas 'ın önünde 
yere kapandılar. 
Mürşit Kulu Han tarafından ele geçiri
len başkent kazvin'e götürülen Abbas 
herhangi bir itiraz ile karşılaşmadan Şah 
seçildi. Artık aklı eren ve taht üzerinde
ki haklarına kıskançlıkla sarılan bu de-

likaniının yerine Murşit İmparatorluğu 
yönetiyordu. Bir gün Murşit genç Şah'ın 
taraftarı tarafından Kazvin sarayında bo
ğularak katledildi .  

Kehanete Karşı Oynanan 
Oyun 
İran'ın ezeli düşmanı Özbek Türkleri 
Imparatorluğun kuzey eyaJetlerini elle
rine geçirmişler, çocuk şahın yarattığı ay
rılıklardan ve zayıfl ıklardan yararlan
mak üzere büyük bir orduyla İran'ın i�er
lerine ilerliyorlardı. 
Şah Abbas yanında başka komutan olma
dan Özbeklerin üzerine gitti. Onların 
elinden Meşhed' i  aldı ve Amuderya'ya 
kadar dayandı. Sonra Kazvin ve Tebriz' i 
tehdit eden Osmanlılarla karşılaşmak için 
batıya yöneldi .  
Gürcistan Ovası 'ndaki Kur Irmağı kıyı
larında konaklayan Şah Abbas, askerle
rini  eğitirken ortak yurtlarını kurtar
mak ve eski hınçlarını almak isteyen aşi
retleri çevresine topluyordu. Gençliği, 
yakışıkldığı ve yiğitliği ırmağın iki kıyı
sında yerleşmiş olan iki Osmanlı ordu
su arasında efsanevi bir şöhrete sahip ol
masını sağlamıştı. 
Kışın bir ateşkes sırasında Kur lrmağı kı
yısında yanında birkaç genç kumanda
nıyla dolaşan şahı tanımayan Osmanlı
lar, bunları kendi ordugahlarına davet et
tiler. Derhal atını ırınağa süren Şah Ab
bas kendini tanıtmadan birkaç saat Os
manlıların yanında kaldı. Dönerken Sa
fevi Türklerinin de konuksevediğini 
göstermek amacıyla Osmanlılardan bir
kaç kişiyi kendi ordugahına çağırdı. 
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Sultan III .  Murad'ın askerleri, ancak 
kendilerine şöhretli genç şahlarını gös
termeleri karşılığında bu davete katıla
caklarını belirttiler. 
Şah Abbas ile beraber karşı kıyıya geçen 
Osmanlılar, Safevi askerinin yanlarında
ki şaha yaptıkları tezahürattan, biraz 
önce cesaretle kendi ordugahlarına ge
len komutanın Şah Abbas olduğunu 
anladılar. 
Çok gelişmiş olan dehası şahı çevresinin 
hurafe ve batı! inançlarından korumaya 
yetmiyordu. 
Bir eliyle Özbek Türklerini, öteki eliy
le Osmanlıları oyalar ve açılan talihi 
İran 'a en unutulmaz dönemi müjdeler
ken, yıldızların hareketini yorumlama
yan müneccimlerin sözleri, halk arasın
da İran'ın üzerinden felaketierin kalka
cağı, ama şahın kaçınılmaz bir uğursuz
luğa uğrayacağı inancını doğurdu. Bel
ki batı! inançtan, belki de poli tika ge
reği kehaneti başından savmak ve yaz
gısını değiştirmek amacıyla tahttan fe
ragat etti ve birkaç saatliğine tahtı i da
ma mahkum bir suçluya bıraktı. Bu za
vallı kukla şah üç gün müddetle kral
ların şatafatına, eğlencesine ve onuru
na nail oldu .  
Dördüncü gün cellata teslim edildi .  
Böyle bir h ileyle savuşturolan kehanet, 
milletin taht üzerindeki kötü inancını kö
künden sarsıp yok ederken, asıl şahın ye
rini sağlamlaştırıyordu.  
Tahta yeniden çıktıktan sonra Herat ya
kınlarında Özbeklerle yapılan bir savaş
ta onları Amuderya'ya döktü. Savaşta, ko
mu tanlarından Ferhad Han'ın ihaneti
ne uğrayan Şah Abbas, düşmanın elin-
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den zorlukla kurtulmuştu. Şahını Özbek
lerin elinden kurtaran ve Ferhad Han'ın 
emirlerini dinlemeyen Ali Verdi Han, şan 
ve şöhrete kavuştu, ayrıca Şah Abbas 'ın 
yakınları arasına girdi. 
İran İmparatorluğu'nun elinden alınmış 
olan Basra Körfezi ile Şiraz Ovası arasın
da kalan zengin Lüristan' ı  yeniden fet
hetmek için gönderilen Ali Verdi Han, 
bütün bölgeyi Safevi İmparatorluğu'na 
kattı. 
Dört bin yıldan beri o bölgeyi yöne�en 
hanedanın son ferdi İbrahim Han, Şah 
Abbas' ın sarayına tutsak olarak gönde
rildi. Hazinesi arasında meşhur Hüsrev'in 
tacı bulunmuştur. Şimdiye kadar l ran'a 
sahip olan hükümdarlar tarafından fet
hedilmeyen bu toprakların egemeni 
olan prensierin hazinesinde yatan bu in
ci ve yakut işlemeli altın taç, sonunda la
yık olduğu başı sUslerneye başlamıştı. 

İngiliz Gezginleri Şah 
Ah has 'ı Uyardı 
Dünyayı merak endişesiyle olduğu ka
dar keşif içgüdüsü ve ticaret amacıyla da 
gezmeye düşkün bir millet olan İngiliz
ler, ilk defa Şah Abbas'ı tanıyıp onun şah
sında Doğu 'nun yeni yaratıcısını bulmuş
lardır. 
İngiliz gezginlerden olaşan bir kervanın 
başında Sir Anthony Sherley ile kardeşi 
Robert Sherley ve yanlarında da otuz ka
dar İngiliz centilmeni bulunmaktaydı. 
İçlerinden pek çoğu subay, coğrafya bil
gini, sanatçı ve tüccardı. Kraliçe Eliza
beth'in gözdelerinden Essex kontunun 
korumasında tam bir Doğulu görkemi için-
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de seyahat ediyorlar ve eriştikleri Doğu sa
raylarına ülkelerinin adını, sanatlarını, çı
karlarını ve i ttifakını götürüyorlardı. 
Şah Abbas ' ın sarayında sıcak bir i lgiy
le karşı lanan İ ngilizler çok değerli he
d iyeler aldı. Sherley, Ali Verdi Han' ın 
dostluğu nu kazandı ve Abbas ' ın yanı
na sık sık gitmeye başladı. Bu İ ngiliz Sa
fevi şahını, Osmanl ılara karş ı savaş
maya ikna ve teşvik etti. Şaha verdiği 
öğütlerle yeni  kurulan piyade ordusu
na Avrupa ayarında disiplin ve topçu gü
cü kazandırdı. 
İngilizlerin aracılığıyla İran ' ın çeşitli 
yerlerinde yaşayan Hıristiyan halka ha
ber gönderen Şah Abbas, kendi yöneti
mi altında her türlü dinsel faaliyetin ser
bestçe yapılacağına dair güvence veriyor
du. B u  güvence üzerine İ ran'ın kentle
ri yavaş yavaş dotmaya başladı. 
Oradan ayrılan Sherley ve arkadaşları, 
kıskanç, kuşkulu ve barbar Moskova Sa
rayı 'nın hakaretine uğradı, maliarına el 
konularak hapse atıldılar. Bir  süre zin
danda yartıktan sonra çıkan Sherley Al
manya ve İ talya saraylarını gezdi ve 
Hıristiyan hükümdarların gereken ilgi
yi ve yardımı yapmasını  istedi.  
Avrupa 'n ın  desteğinden emin olan 
Şah Abbas, sadrazarnın çekilmesinden 
sonra Ali Paşa'ya bırakılan Tebriz ' i  

Osmanlıların elinde aldı. I I .  Felipe'nin 
elçisi olarak l ran'a gelen Antonio Go
vea adında bir Portekİzlİ rahip bu ken
tin düşüşünü anlatır. Revan da çok geç
meden Tebriz ' in  akıbetine uğradı .  
Bağdat ' ı  imparatorluğuna bağlamak 
isteyen Şah Abbas, önce İran' ın kuze
yindeki Osmanlı egemenliğini  sona 
erdirmek istedi .  
lranlıların Kanuni Sultan Süleyman'ı 
olan Şah Abbas'ı tahta geçiren ihtilaller 
ve zaferler sırasında İstanbul'da olup bi
tenleri anlatmak için biraz geriye döne
lim. 

HıristiyanJara İşkence 
Yapan Beylerheyilerin 
Kafaları Vuruldu 
Doksan yaşındaki Mesih Paşa, sadaret 
makamını önce Malkara'ya, sonra Şam'a 
sürülmüş olan Sinan Paşa'ya bırakmış
rı. Sinan Paşa 'nın bulunduğu eyaJetler
den Safiye Sultan ile haremin d iğer 
gözdelerine yolladığı değerli armağanlar 
İran'daki yenilgilerini ve d ivan'daki be
ceriksizliklerini unutturmuştu. 
Bu arada şeyhülislam da değiştirilmiş 
Türkçe ve Arapça d ivanlarının sahibi, 
mistik bir şair olan Bostanzade Efendi9 
o makama getirilmişti. 

9 XVI.  ve XVII. yüzyılda ilmiye sınıfından seçkin kimseler yetiştiren aile. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Tireli Meh
med Efendi'nin oğlu Bostan Mustafa Efendi'yle tanınmaya başlandı. Ailenin yetiştirdiği en büyük şahsiyet iki kez şey
hülislamlık makamında bulunan ( 1 589-1 592 ve 1 593-1 598) Bostanzade Mehmed Efendi'dir ( 1 535-1 598). Bostanza
de Ailesi'nden Mustafa Efendi Rumeli { 1 594-1 595 ve 1 600..1 60 1 )  ve Anadolu kazaskerliklerinde ( 1 594) bulundu. Bos
tanzade Mehmed Efendi de . 1 6 1 4  ve 1 623 yıllarında Rumeli kazaskerliği makamına iki kez geçti. Bostanzade Yahya 
Efendi ise Anadolu ( 1 623) ve Rumeli ( 1 629) kazaskerliklerinde bulundu. Bundan sonra ailenin mensupianna Yahya
zadeler denildi. 
10 Osmanlı imparatorluğu'nda padişahın av kuşlarını yetiştiren, bunlara bakan ve av törenlerinde hizmet eden kişi. 
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Mekke Şerifi Ebu Nabi Kabe'nin hayır 
dualarıyla birlikte, İstanbul'a Arabis
tan 'ın saten ve pamuklu kumaşlarını, içi 
Hindistan' ın mis kokulu meyveleriyle 
dolu h indistan cevizleriyle gelmişti .  
Yine İstanbul'a gelen Şah Abbas' ın el
çileri de ellerinden alınan eyaletlerin ia
desini ve eski İ ran-Osmanlı sınırının, 
kes in  sınır olarak kabul edilmesin i  is
tiyordu.  
I I I .  Murad'ın gözüne girmek isteyen Si
yavuş Paşa Boğaz kıyısında masraflarını 
kendi ce binden karşıladığı bir yalı yap
tırmış ve bunu padişaha armağan etmiş
ti. Sulan III. Murad bin adım uzunluğun
da üzeri saten ve brokar örtülerle kaplı 
bir tahtırevaola bu yahya gelmişti. 
Bugün saltanat süren Sultan Abdülme
cid'in babası Sultan Mahmud 'un adına 
inşa edilen sarayın yerinde olan o yalı
da padişah için büyük karşılama tören
leri düzenlenmişti. Sadrazarnın gel ir i  
yılda bir  milyon duka altına veya on mil
yon franga yükselmişti. 
Sultan III. Murad, arkadaşı İbrahim Pa
şa'nın ve öteki işbirlikçilerin açgözlü ver
gileri artırmak istemeleri üzerine Hıris
tiyan tebaaya zulüm yapıldı. 
Özellikle Suriye Hıristiyanları bu zul
me hedef oldular. Kudüs patriği Osman
lı paşasının ihtirasına alet olmayı reddet
tiği için işkence yapılarak öldürüldü. 
Kutsal yerlerin koruyucusu Fransa ile 
Venedik, İspanya, Avusturya ve Napo
li, d indaşlarının  mallarını soyan ve on
ları öldüren adamın cezalandırılmasını 
istedi .  

padişah Şam i le Kudüs'e kapıcıbaşları 
göndererek Kudüs ve Suriye Beylerbey
lerinin kafalarını vurdurdu. 

Ayaklanmalar Birbirini 
Kovaladı 
Yönetirnde olduğu gibi, maliyede de dü
zensizlik almış yürümüştü. Ticaret işlem
lerinin doğruluğunun güvencesi olan 
imparatorluk parası, altın sikkelerin ve 
alaşımların yönetimini ellerinde tutan Ya
hudiler tarafından bozulmuştu. 
Sikkeleri basan Yahudi, padişahın haz
ncdarına o dönemin tarihçisi Ali Bey'in 
deyimiyle "badem ağacı yaprağı inceli
ğinde ve çiğ tanesi ağırlığında altın sik
keler" sunmuştu. 
Bu sikkelerin askerlerin maaşların ın  
ödenmesinde kullanılması karşılığında 
Yahudi, haznedara iki yüz bin akçelik 
rüşvet önerisinde bulunmuştu. Hazne
dar bu öneriyi reddetti. Fakat III .  Mu
rad'ın doğancısı ı ıı Mehmed Bey adında 
bir muhasip bu rüşveti kabul etti ve ye
niçerilerin maaşını eksik s ikkelerle ve
receğin i  söyledi. 
Düşük değerdeki paralardan memnun 
olmayan yeniçeriler başkaldırdı ve sara
yı sararak kelle istediler. Sadrazam Sinan 
Paşa ile ikinci vezir İbrahim Paşa, Do
ğancı Mehmed Bey'in padişahın nezdin
deki itibarını çekemediklerinden yeni
çeri ayaklanmasını el altından destekli
yorlardı. Altmış bin yeniçeri sarayın dış 
kapılarını kırmış, iç avluya girerek padi
şahın bile kellesini İstemek küstahlığın
da bulunuyorlardı .  

1 O Osmanlı Imparatorluğu" nda padişahın av  kuşlarını yetiştiren, bunlara bakan ve av  törenlerinde hizmet eden kişi. 
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Sultan III .  Murad'ın vezirleriyle görüş
tüğü salonun içi yeniçerilerin haykırış
larıyla dolmuştu. Şimdiye kadar hiçbir bi
çimde padişahın ve halife'nin yüce adı 
bu derece düşürülmemişti. 
İsyancılar, "Eğer Beylerbeyi Mehmed 
Paşa bize teslim edilmezse, biz gelip onu 
padişahın yanından alacağız! "  diye hay
kırıyorlardı. 
Sultan Murad'ın hazinesinden çıkarılan 
altın ve gümüş paralar yeniçerilerin 
önüne yığılmıştı; fakat hiçbiri haznedar 
ve doğancının kelleleri teslim edilmeden 
bu paraya dokunmayacaktı. 
Gözdesini kurtarmak için başkaldıran
larla bir süre görüşen padişah, sonun
da Mehmed Bey'i  teslim etmekten 
başka çıkar yol olmadığını görerek 
gözyaşları içinde onu asi lere tesl im 
ett i .  Suçsuz ve erdem sahibi haznedar 
da haksız yere ihbar edildiği askerlerin 
el ine verildi .  
Yalnız Sultan Murad, Siyavuş Paşa ile İb
rahim Paşa'nın isyanı el altından tahrik 
ettiklerin i  ve yönettiklerini anlamıştı. 
Haremine dönerken, "Kullarınım hak
lı isyanına bütün vezirlerimi teslim et
memekle hata ettim, as ıl suçlular ceza
sız kaldılar" demiştir. 
Askerlerin yarışmasından sonra görevle
rinden aziedilen Siyavuş Paşa yerini Si
nan Paşa'ya bırakmıştır. Saatçi Hasan Pa
şa Yeniçeri Ağası olmuşur. Aynı yıl Paris'te 
kurulan barikat11 kanlı olaylara yol açmış-

tı. III .  Henry sarayında bir katilin hançer 
darbeleri altında can veriyordu. 
Birkaç gü n sonra yeniçeriler yeniden 
ayaklandı ve ağaları Hasan Paşa'nın sa
rayını yağmaladılar. Bu sefer başlarına 
her türlü hareketlerine göz yumacak bir 
İmrahor, ağa olarak atandı. İsyan havası 
imparatorluğun bir başka ucuna kadar 
erişmiş, Avusturya ile ittifakın düşmanı 
olan eski Budin Beylerbeyi Sinan Paşa, 
evinde katledilmişti. 
Macaristan ve İran sınırlarında bull!lnan 
askerler değeri düşük para yüzü nden 
ayaklanmıştı. Eski Erzurum Beylerbe
yi Ferhad Paşa da yeniçerileri tarafından 
öldürülmüştü. Macar asıllı, Padişah I I I .  
Murad ' ın  gözdelerinden Cafer Paşa 
Kars'taki kalesinde kendi askerleri tara
fından kuşatılmıştı. Cafer Paşa, asilerle 
görüşmeler yaptı. 
Bu arada çevredeki Kürk kabile leri ni 
parayla elde etti ve onları gizl ice kale
ye soktu. Askerlerinin isteklerini kabul 
etmiş gibi yaparak onları evinde yeme
ğe davet etti. Geceleyin uygun bir an
da iki bin isyancı askerini Kürtlere 
katlettirdi. 
İstanbul'daki yeniçeriler ise pad işahı 
üç kez sadrazam, şeyhülislam ve yeniçe
ri ağası değiştirmeye mecbur etti. Aneo
na'lı İ talyan dönme Halil Paşa, yeniçe
ri ağası olarak atandı. Daha önce üç kez 
sadaret makamına seçilen saray başdef
terdarının kellesini isteyen sİpahilerin is-

11 Barikat günleri: Mayıs 1 588'te l l l .  Henry, kentin on altı mahallesinden seçilmiş şefler tarafından davet edilen Gu
ise dükünün Paris' e girmesini yasakladı. Dük 9 Mayıs'ta Paris' e geldi. 12 Mayıs'ta halk ayaklanarak yollara toprak do
lu fıçılarla kurdukları barikat ve gerdikleri zincirlerle, kralın askerlerinin saraya girmesine engel oldu .  l l l .  Henry kaçmak 
zorunda kaldı. Böylece Henri de Guise Paris kralı oldu. Paris halkı 26 Ağustos 1 648'de de ayaklanarak yollara barikat 
kurmuştur. 
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yanı, ancak yeniçeriler bostancılar ve ha
rem ağalarının kılıcıyla bastırıldı. 
Fakat bu olay Siyavuş Paşa'nın düşürül
mesine ve yerine Sinan Paşa'nın getiril
mesine neden oldu. 
İstanbul'da bu ayaklanmalar sürerken, 
Boğdan'daki yeniçeriler Jassi adındaki 
prensi tahtından indirdi ve parasıyla 
kendilerini satın almış olan eski bir se
yis, Aron'u tahta geçirdiler. Padişah bu 
haksız seçimi de kabul etmek zorunda 
kaldı. 
Fransız Kralı IV. Henry, İstanbul'a M. 
De Breves adındaki elçisini göndererek 
tahta çıktığını bild iriyor ve İspanya ile 
olan i lişkilerine son vererek I. François 
dönemindeki dostluk ilişkilerini kurmak 
istediğini belirtiyordu.  M. De Breves'in 
teşvikiyle, H ıristiyan ittifakın elçisi 
Lanscome, sadrazarnın buyruğuyla Ga
lata Kulesi'ne hapsedildi. 

�varlığımın Yılolmak Üzere 
Olduğunu Hissediyorum" 
Divan, orduyu meşgul etmek için bir sa
vaş bahanesi arıyordu. Verginin ödenme
sinde görülen gecikme, Hırvat eşkıyası 
Uskokların Osmanlı topraklarına sal
dırmaları ve Osmanlıların Hırvatistan'a 
kanlı bir sefer yapması, Avusturya i le is
tenen süreüşmenin yaratılmasına ne
den oldu. 
O zamanlar İmparator olan II. Rodolp
he bütün tebaasını s ilah başına çağırdı 
ve bütün Kutsal Roma - Germen İmpa
ratorluğu ile Avusturya 'nın elinde olan 
Macaristan 'da Tü rk çanı geleneğini 
koydurdu.  
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Bu çan günde üç kez çalacak ve her de
fasında kent, kasaba, köy halkı zalim düş
maniarına karşı dua edecek ve uyanık 
bulunacaktı. 
Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa Kulpa'da 
Rodolphe ' u n  general lerine yeni ldi .  
Avusturyalılar tarafından ırmağın sarp kı
yılarına sürü len binlerce Osmanlı aske
ri karşı kıyıya geçmek isterken çöken 
köprülerle beraber sulara gömüldü. Os
ınanlılar o yıla "bozgun yılı" derler. 
Bu biçimde başlayan savaş henüz kar
şılıklı olarak ilan edilmemişti. İst�n
bul'daki halkın hiddeti onu kendiliğin
den ilan ettirdi .  Ordu sadrazarnın baş
komutanlığında İstanbul 'u terk etti. 
B irlikleri izleyen dervişler, haykırışiarı 
ve hareketleriyle askeri savaşa teşvik 
ediyorlardı. 
İçlerinden bir bölümü üzerine ayı ve as
lan postu giymiş, vahşi hayvanların kük
remesini taklit  ederek zincire vurul
muş Avusturya Elçisi Kherkwitz'i sürük
lüyordu. Belgrad'a gelirken elçi sefaler 
ve kötü muameleden öldü. Her iki or
du tarafından gönülsüz yürütülen bu sa
vaş, Osma�lı İ mparatorluğu 'na da, Al
manya'ya da bir şey kazandırmadı. Yal
nızca Macaristan, Efliik ve Boğdan eya
Ietlerinin harap olmasına neden olan sa
vaş karşılıklı başarılar, yenilgiler ve kı
yımlarla geçti. Yeniçeriler durmadan 
yeni ödüller istiyordu. Sulcanın hazine
si Belgrad'a yollanan ulufeler ve ödüller
le boşalmıştı. 
Sefahat hayatından yorulan padişah III. 
Murad Boğaz'daki bahçelerinde din
lenmekle zaman geçiriyordu .  Tek zev
ki, köşkünün pencerelerinden büyük de-
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niz kuşları gibi Marmara' dan Karade
niz'e, Karadeniz'den Marmara'ya gidip 
gelen yelkenlileri seyretmekti. 
Doğuştan sahip olduğu melankoli, haya
tının son günlerinde büsbütün artıyor
du. Müzik aletlerinin sesleriyle köşkü
nün önünden geçerken kendini  selam
layan gemilerin top atışları, sefahatla kör
lenmiş duygularına h itap ediyor ve onu 
heyecanlandırıyordu.  
Bütü n  kuvvetini elinden alan hastalığın 
pençesinde kıvranırken, ilk mısraların
da, "Yorgunluktan kendimi hasta hisse
diyorum. Ey ölüm gel !  Gel bu gece be
nim yanıma!"  sözleri bulunan anlamlı bir 
şarkı çaldırmıştı. 
Hanendeler ve sazlar bu ağır şarkıyı İc
ra ederken köşkünün önünden geçen iki 
Mısır -kadırgasının salvoları, Boğaz'ın 
içinde yankılandıktan sonra sarayın cam
larının kırılmasına neden oldu. 
Hasta padişah bu olayda bir kehanet ara
dı ve harunianna dönerek, "Eskiden, bü
tün donanınamın topları ateş ederken kı
rılmayan camlar iki küçük kadırganın sal
vosuyla parçalandı. Her şeyin yazgısı var-

dır. Varlığıının yıkılmak üzere olduğu
nu hissediyorum" demiştir. 
Ertesi gece dünyayı terk etmenin verdi
ği ıstırap içinde hayata gözlerini yumdu. 
Saltanat döneminde, Kanuni Sultan Sü
leyman'ın satvetli dönemleri birkaç yıl 
yaşanmıştı. Fakat oğul, babanın yaptığı
nı sürdüremeyecek kadar zayıftı. Sadra
zam Sokollu'dan sonra, hükümdarıo 
yorgunluğu imparatorluğa s irayet et
mişti. Artık Osmanlılar için çöküş döne
mi başlıyordu. 
İ lerki bölümlerde, daima yenmek iste
yen Osmanl ılar ile yeni yönetme sana
tını öğrenen Hıristiyanların karşılıklı 
durumlarını ele alarak bu çöküşün ne
denlerini inceleyeceğiz. 
Ne kişileri, ne milletleri, ne de kurum
ları eriştikleri en yüksek noktada bırak
mayan; yeryüzünde sürekli bir durgun
Iuğu önleyen ve daha yukarı çıkamayan
ları ya da kendisini yenilemesini bilme
yenleri aşağı inmeye zorlayan evrensel 
yasa sayesinde bu çöküşü şimdiden gör
meye başlıyoruz. 
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21 . BOLUM 

Üç Kıtada Genel Dunım 
Kanun i  Sultan Süleyman'ın torunu Pa
dişah III .  Murad ölüm döşeğindeyken, 
şimdi Osmanlı İmparatorluğu'na ve Hı
ristiyan ülkeler,e kısa bir göz atalım. 
Asya, Afrika ve Avrupa'nın iki büyük ör
gütü içinde Osmanlıların neden gerile
rneye başladıklarını ve Hıristiyanların ne
den yükseldiğini araştıralım. 
Osmanlı İmparatorluğu, devletlerin za
yıf düşmesine ya da önemlerini kaybet
mesine neden olacak etkinlik, toprak ve 
deniz kaybına henüz uğramamıştı. 
Bir bütün  olarak gözler önüne serilen 
coğrafyası, şimdiye kadar yeryüzünde gö
rülmemiş genişlikte bir alanı kaplıyordu. 
Her biri tek başına bir krallık olabilecek 
güçte kırk beylerbeyliğine ayrılmıştı. 
Bu kırk beylerbeyil ikten Avrupa'da 
olanlar, Macaristan, Bosna, Rumeli, Gi
rit, Yunanistan, Ege adaları, Makedon
ya, Trakya, Sırbistan, Bulgaristan'dı .  
Afrika'daki beylerbeyilikler ise bü tün 
Küçük Asya'yı içine alan Anadolu, Ka
raman, Kıbrıs Krallığı, Suriye, Mezopo-

tomya, Gürcistan, Kafkas ülkeleri, Bağ
dat, Fırat kıyıları, Trabzon Krallığı, Ku
düs, Basra, Musul, Diyarbakır, Kızılde
niz kıyısındaki iki Arabistan eyaleti, 
Aden ve Hint Denizi'nin bir bölümü, Kı
rım ve Türkistan 'ın bir bölümüydü. 
Bu eyaleriere ek olarak Babtali 'nin ken
di yasalarına göre hükümdarlarını seçti
ği yarı bağımsız ülkeler olan Transil van
ya, Boğdan, Ef1ak, Ragusa Cu mhuriye
ti ve bazen de Lehistan vardı. Eski dö
nemlerin bütün imparatorlukları İstan
bul çevresinde öyle bir biçimde toplan
mışlardı ki, Osmanlı İmparatorluğu yü
zölçümü, iklim, nüfus ve zenginlik ba
kımından Roma İmparatorluğu'nu çok 
çok aşıyordu.  
27 Ocak 1 595 günü tel!allar ve saray to
pu halka III.  Murad'ın öldüğünü ve tah
ta Venedikli Safiye Su ltan'ın oğlu III .  
Mehmed'in çıktığını i lan ederken, Os
manlı İmparatorluğu 'nun durumu işte 
böyleydi. 
Savaşmasını ve fethermesini bildiği gi
bi yönetmesini ve egemen olmasını da 
bilen bir millet için ne görkemli bir mi-
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ras ! Fakat Doğu'da gerileyen yönetme 
sanatı, Batı'da gelişiyordu. İslamiyet, Os
manlıların elinde yanlış yorumlandığı için 
inanmaktan ve itaat altına almaktan 
başka bir şey bilmezken, Hıristiyanlık 
yaptığı fetihlerde toplumları eritme ve 
onlara egemen olma yoluna gidiyordu. 
Hıristiyan Batı 'nın Avrupa'da Yunan 
ve Romalılardan, Afrika'da da Mısırlılar
dan devraldığı bu eritme ve yönetme ru
hu, sürekli eylem içinde olan kendi 
ırkların ın, Doğu 'nun ataerkil, kahra
man, yiğit fakat zaferden sonra gevşeyen 
ırkiarına kısa sürede üstün gelmesini sağ
layacaktır. 

Doğu ile Batı'nın Farkı 
Doğu, fetihlerinden sonra dinlenıneye 
çekilmiş, Batı ise işe koyulmuştu. Hıris
tiyan hükümdarlar ve devletler birbiri
n i  denemiş, tartmış ve sonunda şu ger
çeği anlamışlard ı: 
"Avrupa' da din ya da silah yoluyla evren
sel bir imparatorluk kurmak öteki bütün 
milletierin ihtiras sahiplerine ve tutucu
lara karşı ayaklanacağı kanlı bir hayalden 
başka bir şey olamaz." 
Batılılar, fethetmek yerine yönetmeyi öğ
renmeye büyük çaba harcıyorlardı. 
Avrupalıların arasında iyi yönetimde, ta
rım ve sanaide, sanat ile bilimde, iş bö
lümünde, denizcil ikte, yeni yerlerin ve 
kıtaların keşfedilmesinde, orduların di
siplininde ve silahlandırılmasında, savaş 
tekniğinde sürekli rekabet vardı. Hıris
tiyan Batı, bu alanlarda kesin ve güven
li adımlarla ilerlerken, Doğu'da insanlar 
köleleştiriliyor ya da yok ediliyordu. 

562 

Avrupa ülkelerinde iç savaşlar bitmiş ve 
unu tutmuştu. 
Ortodoks mezhebi ile olan çatışma ar
tık bıkkınlık verdiğinden terk edilmek 
üzereydi. İ ttifaklar sistemi ile Avrupa 
dengesi, büyük ve küçük devletlerle bir 
konfederasyon kurulmasını  sağlayan 
genel bir hukuk ve diplomasi yaratmış
tı. Batı'daki bu konfederasyon içinde her 
ülke ötekinin bağımsızlığına kefi l  olu
yordu. 
Toplantılar ve görüşmeler sonunda top
rakların daha adaletli ve daha milli bir şe
kilde paylaş ılması sağlanmıştı .  Şarl
ken 'in çok geniş olan İmparatorluğu, 
cumhuriyetler ile krallıkların dengesini 
sağlayacak biçimde parçalanmış, zayıf 
olanlar kuvvetiilere yanaşmış, böylece 
Macaristan Almanya'ya, Beyaz Rusya 
Lehistan'a, Güney İtalya Fransa'ya, Na
poli Krallığı ile Sicilya İspanya'ya, Hol
landa İngiltere'ye, Venedik yeni Roma 
Krallığı 'na bağlanmıştı. 
Bir zamanlar eski Yunanistan'da ba
ğımsız devletlerin ortak tehlike uğrun
da bir savunma paktı içinde birleşmele
ri gibi, Avrupa devletleri de Hıristiyan 
güçlerin karşılıklı rekabetini sınırlamak 
üzere gruplaşıyorlardı. Artık Ortaçağ'da 
görülen Haçlı Seferleri yerlerini Avrupa 
milliyeti ve uygarlığı uğruna yapılan 
seferlere bırakıyordu. 
İşte III .  Mehmed'in tahta çıktığı XVI. 
yüzyılın son günlerinde ve XVII. yüzyı
lın ilk günlerinde Avrupa ile Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun karşılıklı durumları 
böyleydi .  
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Sadrazam Gibi Sultan 
Hanım 
III .  Mehmed' in  tahta çıkışı ile valide 
sultan olan Vened ikli Safiye Sultan, e
şi olduğu III .  Murad' ın  bütün sal
tanat döneminde de devletin 
gerçek sad razaını olmuş
tur. Geçiş dönemini çıkar
larına uygun bir biçim
de geliştirmek ve ya
kın bir gelecekte sal
tanata da sahip olmak 
düşüncesiyle hareket 
eden Safiye Sultan. 
oğlu Mehmed'in ls
tanbul'a gelişine ka
dar III .  Murad'ın ölü
münü saklamıştır. Ma
nisa sarayında tahta çıka
cağı günü bekleyen bu şe h
zade, Osmanlı padişahları ara
sında vezirlerin ya da sultan ha
nımların bu saray hilesine başvurdukla
rı son hükümdar olacaktır. 1 

On Dokuz Kurhan 
Annesi Safiye Sultan'ın taht çevresinde
ki çabalarından emin olan III. Mehmed 
lstanbul'a ulaşmak için acele etmedi. 
Maiyetiyle lstanbul'a geldiği zaman ba
basının ölümü üzerinden on bir gün geç
mişti. Tahta çıkışının ilk işareti, da-

marlarında bir damla kendi kanını taşı
yan şehzadelerin idamı oldu. Şimdiye ka
dar tahta çıkmak için bu kadar geniş çap
ta bir kıyım yapılmamıştı. 
III. Murad'ın eşlerinden ve hareminde

ki sayısız cariyelerinden yüz iki 
çocuğu olmuştu. Öldüğü za-

man sarayında yirmi yedi 
kızı, yirmi oğlu vardı. 

l mparatorluk yasası 
kızların, oğulların öl
dürülmesi koşuluyla 
yaşarnalarına izin ve
riyordu.  Fakat şeh
zadeler ne olursa ol-
sun öldürülüyordu.  

Beşikteki ve olgun 
yaştaki tam on dokuz 

kardeş saray topunun 
babalarının ölüm ilanını 

vermesiyle kendi idamları
nın hükmünü duymuş oldular. 

Gerçekte Hıristiyan olan ve Venedikli 
dostlarıyla çok sıkı arkadaşl ığı bulunan 
Safiye Sultan, Osmanlıların bu kanlı 
imparatorluk yasasını öyle benimsemiş
ri ki, bunca idam k<:ı.rşısında en ufak kay
gı ve acıma duygusu göstermedi .  
İmparatorluğun selameti uğruna verilen 
bu kurbanlardan yalnızca deha ve kül
tür sahibi bir şehzade büyük bir merha
met toplamıştır. 

lll. Mehmed 

1 Devlet yönetiminde deneyim sahibi olmaları için valilik rütbesiyle taşrada bulunan veliaht şehzadeler başkente ge
lip tahta çıkıncaya kadar selefinin ölümünü gizli tutmak Osmanlı tarihinde adeta bir gelenek haline gelmiştir. l l l .  Mu
rad, ölümü bir süre gizlenen padişahların yedincisidir. 1. Mehmed'in ölümü kırk bir gün, IL Murad'ın ölümü on iki on 
üç ya da on altı gün, Fatih Sultan Mehmed'in ölümü bir gün, Yavuz Sultan Selim'in ölümü dokuz gün, Kanuni Sul
tan Süleyman'ın ölümü kırk sekiz gün, IL Selim'in ölümü yedi gün ve l l l .  Murad'ın ölümü de Manisa Valiliği'nde bu
lunan büyük oğlu veliaht Şehzade Mehmed istanbul'a gelip tahta çıkıncaya kadar on bir gün gizli tutulmuştur. 
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Bu Şehzade, III .  Murad 'ın ikinci oğlu 
Mustafa'dır.2 Şehzade Mustafa, o sıralar
da olgun yaşta bulunuyor, mizaç itibariy
le atası Kanuni  Sultan Süleyman'ı andı
rıyordu. Fakat yazgısı onu ölüme mah
kum etmişti. Zarafetinin, karakterinin ve 
doğuştan sahip olduğu dehasının şöhre
ti bütün imparatorluğa yayılmıştı. Adı
nın çevresinde gizemli bir sevgi halesi 
vardı. Ancak halk arasında sahip olduğu 
bu sevgi idamını daha da kesinleştiriyor
du. Dönemin en büyük lirik şairlerinden 
Baki 'nin öğrencisi olan Şehzade Musta
fa, doğuştan ölüme mahkum olmasına as
la itiraz etmemişti. Yalnız İdaınından bir 
gece önce dünyaya veda eden ve her sa
tırı gözyaşlarıyla ısianmış son derece 
dokunaklı ve tevekkül dolu bir ağıt ka
leme almıştı. 
Büyük kıyıının dramı, görevli dilsizlerin 
yankılanmayan cinayetleri içinde gö
mülü kalmıştır. Devletin işlediği cinayet
lerde sessizlik gerekir. Onun içindir ki 
Doğu imparatorluklarında cellat olanla
rın dil leri koparılır. 
Geeeki idamlar ancak ertesi gün taht sa
lonunda yığılmış on dokuz cesetle orta
ya çıktı ve hepsi babalarının gömüldü
ğü caminin yanında toprağa verildi .  

Safiye Sultan'ın Etkisi 
İ ran savaşlarından iyice yorgun d üşmüş 
olan Ferhad Paşa, Sinan Paşa'nın yerine 
yeniden sadrazam seçi ldi. Ferhad Paşa, 
Safiye Sultan'ın kızlarından biriyle ev-

lenmişti. Valide sultan haremin karanlık
larından, oğlu III .  Mehmed döneminde 
imparatorluğu, eşi III .  Murad dönemin
den daha kesin bir biçimde yönetmeye 
başlamıştı. 
Ferhad Paşa, Almanlar ile Macarların Ef
lak'a yaptıkları kanlı akınların öcünü al
mak için orduyu Tuna'da toplayarak sa
vaşa götürdü. Sİpahiler ücretlerinde ve 
ödüllerinde bir artış yapılmadığı takdir
de sefere katılmayı reddettiler. Sadrazam 
yeniçerileri elde ederek sİpahilerin baş
kaldıran grubunu dağıttı. Kendisi gibi �a
fıye Sultan'ın damatları olan iki eski ve
zir, Cagaloğlu ve Siyavıış paşaları sürdür
dü. Bu vezirin, Ferhad Paşa'nın saygın
lığını yok etmek için sİpahileri ayaklan
maya kışkırttığından kuşkulanılıyordu. 
Ulahların Giurgewo'daki Osmanlı garni
zonunu basmaları ordunun Eflak üzeri
ne yürüyüşünü çabuklaştırdı. Ancak da
ha yarı yoldayken, gece yeniçerilerin sad
razarnın otağı önünde asılı duran tuğla
rı koparmaları ve sadrazarnın işareti olan 
altın halkayı çalmaları bir yenilgi habe
ri gibi gözüktü. 
III. Murad'ın eski yakın arkadaşı Damat 
İbrahim Paşa, Ferhad Paşa'nın yokluğun
da kaymakam seçildi .  
Bu rütbeye sahip olan kimse, sadrazarnın 
yokluğunda başkentte ve imparatorluğun 
öteki yerlerinde onun bütün yetkilerine 
sahip oluyordu .  Sadrazam makamına 
ihtirası olan Damat İbrahim Paşa, bu oto
riteyi Ferhad Paşa'yı gözden düşürmek 
yolunda kullandı. 

2 Bağdurularak idam edilen şehzadelerin en büyüğü olan Sultan Mustafa, babası öldüğü zaman kaçınılmaz sonuc,  
sezmiştir. Bu duygusunu b ir  beyille ifade ettiği söylenir: "Nasiyemde katib-i kudret ne yazdı bilemedim / Ah k im t,  
gülşen-i alemde herkiz gülemedim". 
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Ülkenin Batısında Bozgun 
Vardı 
Sadrazam, ordunun Tuna üzerinden 
Eflak'a geçişine nezaret ederken, İbra
him Paşa, genç padişahtan Ferhad Pa
şa'nın idam fermanını çıkartıyordu.  
Suçu, isyan eden sİpahilere "Eğer disip
lin altına girmezlerse eşlerinin kısırlaş
tırılacağını" söylemekti. Müslümanlara 
çok ağır gelen bu beddua paşanın düş
manları tarafından askerlere yapılan af
fedilmez bir hakaret olarak kabul edil
mişti. Saraydaki taraftarlarından ve eşin
den, İstanbul'da aleyhine hazırlanan 
dalavereleri öğrenen Ferhad Paşa, impa
ratorluk tarihinde ilk kez boynunu tevek
külle efendisinin yağlı kemendine uzat
mayan sadrazam oldu. 
Cellatların gelmesinden önce kendisine 
sadık üç bin tımarlı atiısıyla karargahtan 
ayrıldı ve İstanbul'a yürümeye başladı. 
İbrahim Paşa'nın sadrazam yaptırdığı Si
nan Paşa da yirmi bin yeniçerinin başın
da komutansız kalan ordunun yanına git
mek üzere İstanbul'dan ayrılmıştı . B ir
birlerine düşman iki sadrazam Üstrani
ce yakınlarında karşılaştı. 
�inan Paşa yeniçerilerine, "Asinin ket
lesi benim, hazinesi sizindir" dedi. 
Karşısındaki ordunun sayıca üstünlü
ğünden çekinen Ferhad Paşa, atlılarıy
la gerideki tepelere çekildi ve uzaktan 
yen içeriterin çadırların ı  ve servetini  
yağmalamasını  izledi.  Daha sonra Bul
garistan ormaniarına girdi ve izin i  kay
bettirecek İstanbul yolundaki çiftliğine 
erişti. 

Kayınvalidesi Safiye Sultan'ın arabulu
culuğu ve defterdan Salomon'un onun 
adına padişaha yolladığı armağanlar sa
yesinde nihayet III. Mehmed 'in affını 
kazandı. Padişah kendisine bir hattı şe
rif yollayarak Litroftaki çiftliğinde ya
şamasına izin verdiğini belirtti. 
Talihsiz Ferhad Paşa yakınlarının gös
terişsiz kutlamalarını ve ziyaretlerini 
kabul ederken basrancıbaşı gelerek onu 
Yedikule Zindanları'na götürdü.  Orada 
üç gün kaldıktan sonra boğduruldu. Sa
fiye Sultan'ın damadını kurtarmak iÇin 
gösterdiği çabalar boşa girmişti. 
Kötü bir rastlantı padişahın, Ferhad Pa
şa'nın yaygın otoritesine kızınasına ne
den olmuştu . Ferhad Paşa'nın affedildi
ği ve çiftliğinde yaşadığı sıralarda Maca
ristan'a sefere giden Cağaloğlu Paşa, es
ki sadrazarnın atiarını satın almak iste
mişti. Valide sultan Cağaloğlu Paşa'yı ça
ğırtmış ve damadının adarını satın alma
sını yasaklamıştı. 
Bu yasak Cağaoğlu Paşa'da valide sulta
nın Ferhad Paşa'yı yeniden iktidara ge
tireceği kanısını uyandırmıştı. Bu duru
mu padişaha anlatmıştı. Kendisinin buy
ruklarına sessizce karşı çıkan annesinin 
durumuna öfkelenen padişah da, Ferhad 
Paşa'nın kellesini İbrahim Paşa'ya tes
lim etmekte gecikmemişti. 
Sinan Paşa'nın Eflak'taki seferi yenilgi
lerle başladı .  Kalugeran bataklıklarında 
verilen uzun bir savaştan sonra Osman
lı ordusu tamamen bozguna uğradı .  
Sadrazam Sinan Paşa bile atıyla beraber 
baraklığa yarı yarıya gömüldü ve ancak 
ileride Batakçı Hasan adıyla anılacak olan 
bir askerin cesareti sayesinde ölümden 
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kurtuldu. Bir Ulah tutsağı kendisini  
ölüme atarak Osmanlı ordusunun barut 
fıçılarını ateşledi.  
Yeni bir ordu kuran Sadrazam Sinan Pa
şa, Tergovischt'e yürüdü. Ulahların asi 
voyvodası Mihail, birkaç gün süren bir 
kuşatmadan sonra sad razaını Tergo
vischt'ten çıkardı. Sinan Paşa, ordusun
da kalanlarla yeniden Bükreş'e döndii .  
Mihail onu tekrar Tu na üzerinden geçer
ken yakaladı, altlarındaki köprüyü hava
ya uçurarak bütün topçu birliklerini su
lara gömdü. 
Eflak'ta sadrazarnın başına bu felaket
ler gelirken, Prens Mansfeld'in komuta
sı altında birleşik Alman ve Macar kuv
vetleri Macaristan'daki meşhur Estergon 
Kalesi 'ni  kuşatıyorlardı. Sadrazarnın oğ
lu Sinanpaşazade Mehmed Paşa Ester
gon'u kurtarmak isterken üçüncü bir or
duyu kaybetti. 

Estergon' da Kıyım 
Estergon, kahraman savunucu Sancak
beyi Kara Ali Bey'in şehit düşmesi üze
rine teslim oldu. Türk kadıniarına ve ço
cuklarına, yaşamlarını ve mallarını gü
vence altına alan bir anlaşmanın yapıl
masına rağmen Avusturyalıların ve Ma
carların uyguladıkları yağma, saldırı ve 
kıyım galiplerin insanlık anlayışının bir 
yüz karası oldu. 
Estergon'un Osmanlılar tarafından fet
hi  sırasında koru nan ve saygı gören 
anıtlar, heykeller, tablolar, kütüphane
ler Avusturyalı askerlerin demir ve ate
şi altında tamamen yok edildi. 
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Bu yenilgilerden sonra imparatorluğun 
bütün bir cephesinin yıkılır gibi olduğu 
görüldü. 
Varna, Kile, İsmail, Sil istre, Rusçuk, 
Bükreş, Akkerman kale ve kentleri, it
tifak halinde olan Ulahların, Avusturya
lıların ve Macarların eline düştü. 
Dehşet havası İstanbul saraylarını b ile 
sarsmıştı. Padişah Okmeydanı'nda top
lu namaz kıldnarak halktan Avrupa sınır
larında yeniden başarı sağlaması için Al
lah'a dua etmesini  istedi.  Bu yakarışla-• 
ra, savaşın getirdiği felaketierin yanı sı-
ra bir de doğanın neden olduğu deprem 
felaketi yanıt verdi. Hemen hemen tek 
başına denecek kadar yalnız kalan sad
razam İstanbul'a geldiğinde padişahın 
hakaretine uğradı ve sadrazamların ge
leneksel sürgün yeri olan Malkara'ya dör
düncü kez hareket etti. 
Padişahın sütannesinin oğlu Lala Meh
med Paşa haremdeki kadınların çabasıy
la sadrazam ilan edildi.  
Saraya çavuş olarak girmiş, padişahın süt
kardeşi olmasından yararlanarak def
terdar ve nihayet III .  Mehmed 'in lalası 
olmuştu. Seçild iği en yüksek makamda 
ancak üç gü n kalabildi. Ecel sadaretre 
fazla kalmasına izin vermedi. 
Seksen yaşındaki Sinan Paşa taht çev
resindeki tehlikeleri bir kez daha göğüs
Iemek üzere Malkara'daki sürgün yerin
den çağrıldı. Bu beşinci sadrazamlığıy
dı. İleriemiş yaşına rağmen ihtirasından 
da, sertliğinden de bir şey kaybetme
mişti. 
Osmanlı tarihçileri onu, yedi kez sürgü
ne gönderilen, yedi kez de konsül seçi-
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le n, fakat her zaman gaddar olan Roma
lı M ari us 'a benzetiri er. 

Yaşamı iktidarda ve 
Sürgünde Geçen Paşa 
Ferhad Paşa'yı safdışı  etmek için İbra
him Paşa'yla başlangıçta işbirliği yapmış 
olan Sadrazam Sinan Paşa, daha ilk Di
van toplantısında OO\IO en koyu muha
lifi olduğunu ortaya koydu. Osmanlı la
rın dönen talihini ve yenilgilerini birinin 
üzerine yıkmak gerekiyordu .  
İbrahim Paşa'ya dönerek, "Kaymakam 
sıfatıola milletin üzerine bu felaketleri 
çeken sensin. Cepheye daima isyancı as
kerlerle yeteneksiz komutanlar gön
derd in !"  dedi. 
Tam İbrahim Paşa padişahın huzurun
da suçlamalara yanıt vermeye çalışırken 
ayağa kalkan Sinan Paşa, onu kemerin
den tuttuğu gibi salonun dışına çıkardı 
ve şöyle dedi: 
"Benim ihtiyar ve aciz olduğum söyle
niyor. Eğer İbrahim benim kudretsiz ol
duğuma inanıyorsa çıksın, avluya insin 
ve benimle ister elleriyle, isterse at 
üzerinde kılıçla dövüşsün ve padişah ga
lip gelene hükümeti versin ! "  
İhtiyar devlet adamının çabasını gören 
padişah, gençliğinden utandı ve sonun
da Sinan Paşa'nın ısrarlarına dayanama
yarak yüz elli bin kişinin başında Tu
na'ya doğru sefere çıktı. 
Sadrazam Sinan Paşa tasarladığı, hazır
ladığı ve komutanlığını yapacağı seferin 
başında öldü .  

Arkasında bıraktığı miras bir kralın ha
zinesine eşitti. Uzun yaşamı sırasında Av
rupa' dan, Asya'dan ve Afrika'dan oluk gi
bi servet akmıştı. 
Hazines inde şunlar bulunuyordu:  
Yirmi kasa külçe altın, i r i  inci  tanelerin
den on beş tespih, otuz parça elmas, içi 
altın tozu dolu yirmi kavanoz, yine altın
dan yirmi ibrik, çok değerli satranç takı
mı, üzeri pırlanta işlemeli deriden ma
sa kilimi, on altı değerli şömine siperi, on 
altı at eğeri, otuz dört üzengi, yak ur. iş
lemeli otuz iki zırh, yüz kırk miğfer, yüz 
yirmi kuşak, değerli taşlarla bezenmiş on 
altı pazubent, oyma gümüşten yemek ta
kımları, altı yüz sarnur ve vaşak kürkü, 
yakaları tilki kürkü kaplı otuz üstlük, 
ipek ve simle dokunmuş iki yüz parça 
kumaş, dokuz yüz Rusya sincabı kürkü, 
altı yüz bin duka altını ve iki milyon gü
müş akçe. 
Komutanların ve vezirlerin son günlerin
de hazinelerin ve taşınabilir eşyalarının 
yeraltında mahzenlerde bulunması ser
vetiere el konulmasından ne kadar çe
kinild iğin i  ve Osmanlı İ mparatorlu
ğu'nda mülkiyet hakkı üzerinde ne ka
dar zayıf bir güvence olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
İşletilmeyen ya da saklanan servetler ül
keyi zenginleştireceğine fakir düşürü
yordu. Yararlı olan tek zenginlik topra
ğa bağlanan ve ernekle geri alınan tarım
daydı. 
Meksika'nın altını nasıl İ spanya'yı fakir
leştirmeye başlamışsa, Doğu'nun ve 
Batı'nın hazineleri de Osmanlıları yok-
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sul düşürecektir. Sonunda Damat İbra
him Paşa isteğine kavuştu ve sadrazam 
oldu. 

Haremde Kıyım Planı 
Valide sultan oğlunun Tuna boylarına se
fere çıkmasından kaygı duyuyordu.  
Oğlunun adı altında egemenlik sürme
ye alışmış olan Safiye Sultan, III .  Meh
med'in yanından uzaklaşmasının verdi
ği umutsuzluk içinde, doğuştan Vene
dikli ve Hıristiyan olmasına rağmen, im
paratorluk sınırları içinde yaşayan bütün 
Hıristiyanların öldürülmeleri için dolap
lar çeviriyordu.  
Safiye Sultan, oğlunun gözünü kana 
bürüyen ve Saint Barthelemy Kıyıını'nı 
yaratan Catherine de Medicis'in3 oyna
dığı rolü tekrarlamak istiyordu.  Bu kıyı
ının yaratacağı dehşet, gerçekleşmeye fır
sat bulamadan tasarlandığı haremde 
kaldı. Padişah yalnızca başkentte hangi 
tarihten beri oturdukları bil inerneyen 
Rumları İstanbul dışına sürmekle yerin
di. Sefere çıkışında annesini avutmak is
teyen Sultan III .  Mehmed, valide sulta
nın maaşma üç bin akçe ve yıllık tuva
Jet masrafları için de bir milyon akçe ba
ğışta bulundu.  
III .  Mehmed 20 Haziran 1 596 günü İs
tanbul'u terk etti. Sadrazam İbrahim Pa
şa, orduya başkomutanlık yapıyordu.  
Devlet katibi Hoca Sadeddin E fendi, 
sadrazarnın yan ında iç ve dışişleri yöne-

tiyordu.  Devlet yönetiminde ikinci de
recede bir görevde bulanan Hoca Saded
din Efendi, seferin ruhu olmuştur. 
Macaristan'da Eğri Kalesi 'nin önüne 
gelindiğinde, padişah, "Bindiğim at ve 
kuşandığım kılıç üzerine ant içerim ki, 
teslim olduğunuz takdirde sizleri serbest 
bırakacağım" dedi. Teslim olmayan Eğ
ri, İbrahim Paşa 'nın gülleleri altında on 
iki gün dayandıktan sonra düştü. 
Daha önce Hatwan'da teslim olan Os
manlıların derisini yüzerek öldüren,Al
manlara karşılık olarak, Eğri'de ele ge
çen tutsaklar kılıçtan geçirildi. 
Arşidük Maximilian, Transilvanya'nın asi 
prensi Zsigmond.Batthory ve yine asi Ef
lak Voyvodası Mihail üç ayrı orduyla Eğ
ri'yi çekişmek üzere Osmanlıların üze
rine yürüyordu. Müttefiklerin öncü kuv
vetleri Sokolluzade Hasan Paşa 'yı püs
kürtmüştü. Padişahın Divanı'nda geri çe
kilmekten söz ediliyordu .  
Sokolluzade toplantı sırasında heyecan
la, "Bir padişahın yok yere düşmana sırt 
çevirmesi işitilmiş şey değildir !" diye 
haykırıyord u.  
Kanuni döneminde alınan kararlara alış
mış olan Hoca Sadeddin E fendi Hasan 
Paşa'yı destekliyor ve duraksayan padi
şahın önünde örnek bir cesaretle, "Bu 
öyle bir durumdur ki ,  ikinci derecede 
adamlar kullanı lmaz, bizzat padişahın 
varlığı bir onur ve ihtiyaç sorunudur" di
yordu.  

3 ( 1 5 1 9-1 589) Pa pa VII. Clemens'in yeğeni. Sonradan IL Hen ri unvanıyla kral olan 1 .  François'nın oğluyla evlendi ( 1 533). 
IX. Charles'ın tahta çıkmasıyla na ipliğe getirilen Catherine politikada büyük yetkilere sahip oldu. Din kavgaları arasın
da kalınca Katolik ve Protestanlar arasında onarılmaz bir durum yaratmaktan sakındı. Ancak 1 562'de Wassy kıyımın
dan sonra Katoliklerin safına itildi. 
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Birkaç gün sonra Orduyu Hümayu n 
düşmanın üzerine doğru ilerlemeye 
başladı.  

İstanhul'u Özlüyordu 
Valide sultan oğlunu lstanbul'a getirmek 
için türlü dolaplar çeviriyordu.  Padişah 
da annesinin isteğin i  gönülden destek
liyor, fakat geri dönmesinin vezirler ta
rafından istendiği havasını yaratmaya ça
lışıyordu. Sadrazama yazdığı bir mektup
ta, "Lala, seni burada başkomutan ola
rak bırakarak lstanbul'a dönmemde ne 
gibi sakıncalar olabilir?" d iye soruyordu. 
Damat İbrahim Paşa, padişahın orduyu 

terk etme isteğine karşı cesaretle karşı 
koydu.  Çünkü padişahın varlığı askerle
re çaba ve itaati sağlayabil irdi .  Geri 
dönmek yerine, zorla savaş alanına sü
rüklenmiş gibi olan III. Mehmed, 26 
Ekim 1 596 tarihinde Almanları ve Ma
carları yöneten Arşidük Maximilian ile 
savaşa gird i .  
I .  Bayezid döneminde Niğbolu 'da ve II .  
Murad döneminde Yama'daki savaşlar 
gözardı edilirse, Osmanlılarla Haçlılar ara
sında Tuna'ya sahip çıkma bakımından 
en önemli savaş bu savaştır. Dört yüz bin 
askerle dolan ovayı sonbaharın ilk yağ
murları tam bir bataklığa çevirmişti .  
Osmanlı ordusunun sağ kanadında Ru
meli ordusu yer alacakken, bu kanat alı
şılmışın dışında Anadolu ordusu 'na ve
rilmişti. Rumeli ordusu sol kanatı tutmuş
tu. Cenevizli dönme bir ailenin oğlu olan 
ve hem karada, hem de denizde yaptığı 
bunca hizmetle artık Osmanlı sayılan Ca
ğaloğlu Paşa, ateşli Diyarbakır atlılarıy
la öncü kuvvetleri oluşturuyordu.  

Savaş deneyimi olmayan padişah, savaş 
hattının tam ortasında biraz yüksekçe bir 
çıkımının üzerinde yer almıştı. Kutsal 
sancak başının üzerinde dalgalanıyordu. 
Anadolu askerinden oluşan altı bölük pa
d işahın kişisel korumasıyla görevliydi, 
barış zamanında olduğu kadar, savaş iş
lerinde de deneyim ve deha sahibi olan 
Hoca Sadeddin Efendi durumu anında 
padişaha açıklamak için yanında duru
yordu.  
Ordunun ağırlıkları padişahın bulun
duğu tepe üzerinde yapay bir erigel 
oluşturacak biçimde yığılmıştı. Ordunun 
öteki birliklerinden ayrılmış olan yeni
çeriler, bir bataklığın kenarında eski 
bir kilise harabesinin yanında mevzilen
mişti. Osmanlıların pek akıllıca olmayan 
bir biçimde zincirle birbirine bağladık
ları yüz yirmi top kaygı verici biçimde ve 
hareketten yoksun bir kale gibi yeniçe
riler ile Anadolu askerinin arasında bu
lunuyordu. 
Deneyimli bir komutan olan Maximili
an, Osmanlıları merkezden deşip geç
mek için ordusunu koni biçiminde diz
mişti .  Daha ilk saldırıda Sultan I II .  
Mehmed'in savaşı izlediği tepenin önün
deki hatlar yarıldı. 
Osmanlıların birbirinden kopan hatla

rının arasından geçen bölükler yalın kı
lıç Otağı Hümayun'un çevresine yaklaş
mışlardı.  Her taraftan akıp gelen Macar 
atlılarının bütün kaçış yollarını tıkadığı
nı gören padişah birden korkuya kapıl
dı, fakat bir anda ellerine geçirdikleri si
lahlarla yardıma koşan oduncular, çadır
cılar, uşaklar, deveciler ve aşçılar düşma
nı püskürterek padişahlarını  kurtardı. 
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Sonunda Hoca Sadeddin Efendi, Sultan 
III .  Mehmed'i  arabaların ve develerio 
oluşturduğu hattın gerisine götürdü ve 
Müteferrika Ağası4 Yunus Bey'in çadı
rına soktu. 
Padişaha "Kaygılanmayın, sabır zaferi ge
tirecek ve talih yeni lgiyi önleyecek
tir !"  dedi. Yüreklerin ağza geldiği bir an
da, telaş ortasında sarf edilen bu sözler 
III .  Mehmed 'e yeniden umut verdi .  
Hünkara, Hz.  Muhammed ' in  hırkası 
giydiri idi. 

Savaş AJanında İki 
Sadrazam 
Dağılan yeniçeriler, yeniden padişahla
rını görünce toplanmaya başlad ı. Öncü 
kuvvetleriyle dağılmış Alman birl ikle
rine darbe vurmak için uygun zamanı 
kollayan Cağaloğlu Paşa, hemen padi
şahın yard ımına koştu. Imparatorluk 
çad ıriarına u laşan Alman askerlerinin 
gördükleri manzara karş ısında kendile
rinden geçtikleri ve zaferden çok gani
meti paylaşmayı düşündükleri fark edi
l iyordu.  
Ordunun servetini muhafaza eden san
dıklar çoktan balta darbeleri altında pa
ralanmış, çi! çi! altınlar askerlerin avuç
larında dolaşıyordu. Bir anda üzerlerine 
inen Cağaloğlu Paşa hepsini kılıçtan 
geçirdi.  
Dağılmış olan Macar ve Almanlar yok 
edildi .  Kıl ıçtan kellesini kurtaranlar da 
kaçarken bataklığın çamuru nda boğul
dular. 

Bir an merkezde kopan iki Osmanlı 
kanad ı, tepe üzerinde Peygamber' i n  
sancağını görünce topariandı ve birleş
ıneye başladı. 
Atlılarını ve topçularını kaybeden Ma
ximilian'ın ordusu tamamen kuşatıldı ve 
geçici bir zafer korkunç bir geri çekilme 
durumuna geldi.  Ell i  bin Alman batak
lıklarda can verirken, yüz yirmi parça top 
Osmanlıların eline geçiyordu .  Gün ba
tarken artık önlerinde tek bir düşman as
keri bile görünmüyordu.  

. 

Sadrazam İ brahim Paşa, Asya'nın en 
hızlı atlılarıyla düşmanı kavalayarak za
feri perçinledi.  Orağı'na dönen padişah 
komutanlarının kutlamalarını kabul edi
yordu .  
Padişah III .  Mehmed, Hoca Sadeddin 
Efendi sayesinde birkaç saat zarfında Os
manlı ordusunun kaybolan saygınlığının 
yeniden kazanıld ığına ve devletten ko
parılmak istenen eyaletlerin geri alındı
ğına tanık olmuştu. Zaferi ve yaşamını, 
bozgun sırasında cesaretini kaybetmeyen 
ve öncü kuvvetleriyle düşmana saldır
makta duraksamayan Cağaloğlu Pa
şa'nın taktiğine ve kahramanlığına borç
luydu. 
Cağaloğlu Hasan Paşa, hünkarın elini öp
mek için otağa girdiği anda padişah ona 
hitap ederek, "Devleti kurtaran onu 
yönetebilir de" dedi ve mührü kendisi
ne teslim etti. 
Yalnız komutanını ödüllendiren padişah, 
babasının ve kendisinin gözde adamı İb
rahim Paşa'yı gücendirmekten de çeki
niyordu. Düşman askerlerini izlemekten 

4 Padişah, sadrazam ve de daha başka devlet büyüklerinin yanında türlü hizmetlerde çalışan kimse. 
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dönen İbrahim Paşa henüz olup biten
leri bilmiyordu.  
Ertesi gün ordunun geçit töreninde ha
la sadrazamlık görevlerini yerine getire
ceğini düşünüyordu. Padişah dahil hiç 
kimse, bu zafer sevinci içinde görevden 
alındığını bild irerek onu üzmek istemi
yordu. Hoca Sadeddin Efendi Başınabe
yinci Gazanfer'i, imparatorluğu aynı an
da iki sadrazamlı yapan ve dolayısıyla 
devleti başsız bırakan duruma son ver
mesi için görevlendirmişti. 
Efendisi  tarafından sevilmesine rağ
men Gazanfer çekingenliğinden dolayı 
ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Ordu 
saflarında doğruluktan başka bir şey 
görmemiş olan Başİmrahor Ahmed Bey 
dolaylı bir biçimde görevden alınma 
haberini vermeyi üzerine aldı. Padişahı 
zorlamak amacıyla ertesi gün orduyu de
netleme k için hangi atma binrnek iste
diğini  sorarak, aslında paşalardan hangi
sini  sadrazam olarak görmek istediğini 
öğrenmek amacındaydı. 
Başimrahorun amacını sezen padişah 
sonunda Başınabeyinci Gazanfer'e dö
nerek, "Haydi git İbrahim'den devletin 
mühürlerini al ve Cağaloğlu 'na ver" 
dedi. 

Sadrazam Atamak V ali de 
Sultanın İşi 
Ne var ki Cağaloğlu Paşa çok çabuk sad
razam oldu ve çok çabuk bu görevden 
alındı. Son seferlerde gevşekliğe alışmış 
olan ordu yeni sadrazarnın disiplinine iti
raz ediyordu.  Sancaklarını kaybettikle
ri için otuz bin Karaman, Güney Anado-

lu ve Manisa askeri maaştan yoksun bı
rakıldı. Bu askerler, vilayetlerine döner
ken Anadolu'nun her yanında isyan çı
kardı, yağma yaptılar. 
Damat İbrahim Paşa ile çıkar b irliği 
yapmış olan valide sultan, oğluna yaz
dığı mektuplarda Cağaloğlu Paşa ' nın  
sadrazam olmasına şiddetle karşı koyu
yordu .  
Bu mektuplar III .  Mehmed 'in eline ls
tanbul'a dönerken geçti. Annesinin yaz
dıklarını okuduktan sonra mühürleri 
Cağaloğlu'ndan alarak tekrar lbrahirb Pa
şa'ya verdi. Damat İbrahim Paşa'nın 
düşmanları olan Cağaloğlu Paşa, Hoca 
Sadeddin Efendi ve Başİmrahor Ah
med Bey görevlerinden alınıp sürüldü
ler. Yalnızca Sadeddin Efendi ilerlemiş 
yaşı sayesinde sürgünden kurtuldu. Sa
fiye Sultan oğlunu karşılamak için Edir
ne yoluna çıkmıştı. 
Padişahın İstanbul'a girişi Kanuni  Sul

tan Süleyman'ın zafer dönüşlerini anım
satacak görkemde oldu.  
Şah Abbas tarafından gönderilen Safevi el
çisi, maiyetindeki bin atlı ve armağanla
rıyla bütün Osmanlıların takdirlerini ka
zandı. Venedik Elçisi Capello ile Fransa 
elçisi karşılama törenlerine katılıp çeşit
li armağanlar sunarak Haçova zaferini 
kutladılar. Bu arada Fransa, İspanya'ya kar
şı E ndülüslü Müslümanları desteklemek 
üzere, III .  Mehmed'in kendisine yar
dımcı olmasını sağlamaya çalışıyordu. 

Ani Saldırı 
Kırım'daki hükümdarlık hanedanı Giray
lar arasında ortaya çıkan kanlı çatışma-
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lar ve başarısızlıkla sonuçlanan birkaç 
Macaristan seferi, valide sultanı, padişa
hı  ve Damat İbrahim Paşa'yı yazgılarıy
la baş başa bırakmaya zorladı. 
Hem devleti yönetebilecek, hem de Sa
fiye Sultan'a bağlı olmayı kabul edecek 
bir adam arandı. Sonunda mühür Mı
sır'dayken yaptığı hırsızlıklardan dolayı 
Yedikule Zindanları'na kapatılan Hasan 
Paşa'ya verildi .  
Yıllar geçtikçe gözünü büsbütün para bü
rüyen valide sultana daha fazla servet 
sağlamak üzere söz verilmişti. Fakat 
padişahtan Başınabeyinci Gazanfer ' in 
idamını istemesi üzerine gözden düştü .  
Hasan Paşa, Yed ikule'deki hücresinde 
8 Nisan 1 598 tarihinde boğularak idam 
edildi. Serveti de kendisiyle beraber kay
boldu.  Kaçan defterdan sırrını da bera
berinde götürmüştü. 
Fazla parlak bir adam olamayan ikinci 
vezir Cerrah Mehmed Paşa öneriyi ge
ri çevirmesi mümkün olmayacak bir bi
çimde sadrazam atandı. Bu vezirin döne
minde Avusturya ve Macar generallerin
den Schwarzenberg ve Palffy, Yanıkka
le'yi beklenmedik bir anda kuşattı. 
Kalenin Osmanlı komutanı, kent halkı
nın ihaneti sonucu açılan kapının önün
de, iki elindeki kılıçla şehit oluncaya ka
dar vuruştu. Cephaneliğe sığınan asker
leri, Avusturyalıların zulmünden kurtul
mak için barutları havaya uçurdular. 
Macaristan seferine katılan ordunun 
serdan bu yenilginin acısını Avusturya
lılardan çıkarmak istedi. 
Theisz Irmağı üzerine yürürken du
rumdan memnun olmayan yeniçeriler, 

ayaklanıp serdarın çadırını devirmeye 
kalkıştılar. 
İran seferleri sırasında kulakları kesildi
ği içi n  Kulaksız Osman d iye anılan ko
mutan, Avusturyalıların kuşattığı Budin'i 
teslim etmedi. Voyvoda Mihail ' in başın
da olduğu yirmi bin Ulah, E f1ak'ı  Os
manlıların elinden koparmak için eyaJet 
Beylerbeyi Hafız Paşa'nın üzerine yürü
meye başladı. Geçtikleri yerlerde Hafız 
Paşa'nın kılığında bir kadın kuklasını hal
ka gösteriyorlardı. Ulahların kahkahala
rı Osmanlıların utançlarından kızarma
larına neden oluyordu. Yenilen Hafız Pa
şa Şumla üzerine çekild i .  Yen ilginin 
yankısı Sadrazam Cerrah Mehmed Pa
şa 'ya kadar yansıdı ve görevden alınan 
paşanın yerine üçüncü kez Damat İbra
him Paşa getirildi. 
Damat İbrahim Paşa yanında kırk bin ye
n içeriyle Tuna boylarına sefere çıktı. 
Elinde azılı rakibi Rumeli ordusu komu
tanı Satırcı Paşa'nın idam buyruğunu içe
ren bir hattı şerif vardı. Yeniçeri Ağası 
Hasan, serdarın idamını uygulamak buy
ruğunu aldı. Edirne'ye gelen yeniçeri 
ağası, paşa yı akşam yemeğine davet et
ti. Sofradan kalkıldığı sırada Hasan Ağa, 
göğsünde sakladığı hattı şeriii çıkardı ve 
konuğunun idamı için yayabaşıya5 işaret 
etti. Satırcı Paşa anında öldürüldü. 

SadrazamdanYalan Yere 
Yemin 
İnfaz sırasında Edirne'de bulunmayan 
Sadrazam İbrahim Paşa bu idamın Yeni
çen Ağası Hasan' ın oyunu olduğuna 

5 Padişah, sadrazam ya da vezirlerin emirlerini götüren kişi. 
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dair yemin etmiştir. Hırvatlara özgü 
ihanet, paşada ihtiras ve dalkavuklukla 
birleşmekte, sarayların verdiği cilanın al
tından bile barbar kavimlere ait bu ku
surlar sırıtmaktaydı. 
İbrahim Paşa bir önceki sefer sırasında 
kaybedilmiş olan Estergon Kalesi üze
rine yürüyerek kenti geri aldı. 
Kırım H anı Gazi Giray elli bin kişilik Kı
rım ordusunu Osmanlı ordusuna katmış
rı. Fakat Satırcı Paşa'nın idamı üzerine 
İbrahim Paşa 'nın bir oyununa gelmek
ten çekindi .  Bu iki komutan ordularını 
asla bir komutanın buyruğu altında top
lamadı ve görüşmelerini daima düzlük 
yerlerde, at üstünde ve yanlarında eşit sa
yıda atlı bulundurarak yaptılar. Sonba
har geldiğinde Kırım hanı, Tu na kıyıla
rında kışlamayı reddetti ve ordusuyla be
raber Kırım'a döndü. 
Kışın Avusturyalılar ile barış görüşmele
ri yapılmak istendi, fakat anlaşma sağla
namadı. Barış yapılmasını isteyen Sad
razam İbrahim Paşa sert bir d isiplin ve 
her türlü şiddet hareketiyle yağma giri
şimini bastırdı ve kuvvetli bir yöntem 
kurarak, Ulahların, Macarların ve öteki 
Hıristiyan halkın Osmanlılara karşı sev
gi beslemesini sağladı. Hıristiyan yerli 
halk ile askerleri arasında makul bir 
hoşgörü uygulayarak, din yüzünden do
ğan süreüşmeleri önledi. Macarlar, Sırp
lar, Ulahlar, itaat altına alınamayan ve 
barbar olan Avusturyalılara karşı gönül
lü olarak Osmanlı ordusunun saflarında 
yer ald ılar. 
Macaristan savaşları 1 600 yılından 1 608 
yılına kadar tarihe kaydedilecek kadar 
önemli olmadan ve bir sonuç alınamadan 

sürüp gitti. B ir savaş adamından çok, bir 
devlet adamı olarak davranan sadrazam 
İbrahim Paşa, hükümeti Belgrad'a taşı
mış gibiydi.  

Yönetirnde Kadın Parmağı 
Valide sultan ise İstanbul'da padişah 
üzerindeki etkisi sayesinde egemenlik 
sürüyordu. E tkisini  ona olağanüstü gü
zellikte bir cariye armağan ederek daha 
da artırmıştı. Valide sultan tarafından pa
d işahın haremine sokulan bu güzd ca
riyeler, politikasının araçları ve sırdaş
larıydı. 
O dönemin Venedikli yazariarına göre, 
devleti yönetme, bu val ide su lranda 
önüne geçilmesi olanaksız bir tutku ha
line gelmişti. Hurrem Haseki Sultan'dan 
beri haremin, bu derece Divan'ı etkisi al
tına aldığı görü lmemişti. I II .  Murad 
döneminde haremdeki entrikaları dön
dürmekle tanınmış Raziye Sultan adın
daki hanım, öldükten sonra arkasında 
muazzam bir servet ile Erzurum Beyler
beyi olan bir oğul bırakmış rı. Cenaze tö
reni pek görkemli oldu. Kendisine Be
şiktaş Sarayı çevresinde imparatoriçele
re layık bir türbe yapıldı. 
Valides sayesinde devletin  en yüksek 
makamlarında görev yapan Cenevizli Ca
ğaloğlu Paşa ile Macar Mabeyinci Gazan
fer, servetlerini bırakabilecek akraba 
çocuklarını ülkelerinden getirriyorlar 
ve İslamiyeri seçtiriyorlardı. Gözde olan 
kadınların tek yeteneği hoşa gitmekti. İş
te bu kadınların egemenliği, zaman za
man gerçek Osmanlıların başkaldırma
Ianna neden oluyordu.  
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Padişahın korunmasıyla yükümlü olan si
pahiler valide sultanın yakın arkadaşı Ya
hudi Kira'yı, tımarları , para karşılığında 
satınakla suçluyorlardı. 
Osmanlı geleneklerine göre tırnarlar 
ancak askeri başarı gÖstereniere devlet 
tarafından verilirdi. Askerin onurunu 
kıran bu yolsuzluklar sonunda sipahiler, 
Kira'nın kellesini istemeye başladılar. 
İbrahim Paşa'nın yokluğunda başkenti 
yöneten Kaymakam Halil  Paşa, sİpahi
lerin bu kanlı isteğine karşı koymak ce
saretini gösteremedi. Bazı isyancı asker
ler tarafından köşkünde kuşatılan kay
makam, Yahudi kadına ve üç oğluna yar
gılanacaklarına ilişkin buyruğu gönder
mek zorunda kaldı. Bu tefeci kadını asi
lere teslim etmekle valide sultanın ge
leceğini kurtaracağını hesapladı. 
Kira ve üç oğlu kaymakamın sarayının 
merdivenlerin i  çıkarken sİpahiler tara
fından parça parça edildiler. 
Koparılan uzuvları, bu kadınla devlet iş
lerinde işbirliği yaptıklarından kuşkula
nılan vezirlerin kapılarına çivilendi. 
Aynı  yıl içinde imparatorluk en büyük 
devlet adamlarından biri  olan tarihçi 
Hoca Sadeddin E fendi ile ölümsüz 
şair Baki 'yi kaybetti. Yen içeri katibi 
olan, Gürcistan Seferi ile Macaristan sa
vaşlarını anlatan tarihçi Ali Çelebi6 de 
aynı yıl ın sonunda d ünyaya gözlerini 
yum du .  

Doğru, tarafsız ve cesaretli b i r  vakanü
vis olan Ali Çelebi, yapıtlarında kendi 
milletini bile övmekten kaçınmıştır. Bu 
değerli tarihçi kendi zamanını övmenin 
geleceği aldatmak olduğu nu biliyordu. 
O gelecek kuşakların tanığıdır. Osman
lılar ona, bir zaferden çok daha fazlası
nı borçludur. Çünkü kitaplarında üç 
saltanat dönemini bütün çıplaklığıyla an
latmıştır. 

Şikayet Mektupları Hare�e 
Yazılıyordu 
Bu arada Eflak Voyvodası M ihail, İbra
him Paşa'nın sürekli Tuna boylarında 
dolaşmasından kaygılanarak barış isteme
ye başladı. İbrahim Paşa, Dimo adında 
bir Ulah'ı elçi olarak kabul etti ve Divan 
tarafından dinlemesi için İstanbul'a yol
ladı. Daha önce Eflak Savaşı sırasında 
Dimo tarafından ihanete uğrayan Hafız 
Ahmed Paşa, şeyhülislamdan bu Ulah'ın 
idam edilmesiyle ilgili bir fetva çıkarma
yı başardı. 
O sıralar kaymakam olan Hafız Ahmed 
Paşa, Ulah elçisini işkence yaptırdıktan 
sonra idam ettirdi. Bir elçinin dokunul
mazlığına karşı işlenen bu saldırıyı ş id
detle kınayan İbrahim Paşa, valide sul
tana bir mektup yazarak, Hafız Ah
med Paşa 'nın aziedilmesini ve yerine 
Yemişçi Hasan Paşa'nın seçi lmes ini  
sağladı. 

6 Lam Al i  Çelebi ya da Mollacık da denir. 1 61 1 yılında öldü. Koca Sinan Paşa'nın yakınlarındandı. Reisülküttap oldu. 
Nemçe Seteri'ne katıldı. Haçova Savaşı'ndan sonra nişancı oldu. Eğri'nin fethinde bulundu. Eğri ve Tabur Kalesi Fe
tihname'sini yazdı. Bu yapıtında Sinan Paşa'yı fazla övdüğü için sefer dönliişü görevinden azledildi. (Hoca Sadeddin 
Efendi 1 599, Baki 1 600 ve Ali Çelebi de 1 6 1 1  'de öldüklerine göre, yazar Lamartine'in bu basit yanılgısına okurları
mızın dikkatini çekeriz.) 
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Bu görüşmeler sürerken, Mihail' in giri
şimlerinin kendi davalarına aykırı gele
ceği kaygısına kapılan Avusturyalılar, 
Transilvanya'ya yolladıkları casus ları 
aracılığıyla asi voyvodayı öldürdü ler. 
İbrahim Paşa, Kırım Hanı'nın aracılığıy
la Viyana ile yeniden i lişki kurdu. Barış 
anlaşmasını imzalayacağı sırada ölüm onu 
Belgrad 'da yakaladı. İstanbul'a getirilen 
cenazesi, hükümdarlara yapılan törenle
re eş yücelikte bir törenle Şehzade 
Camisi'ne gömüldü. 
İktidardaki uzun deneyimi sayesinde 
devlet adamı ve savaşçı olan bu gözde 
paşa, tıpkı Sokollu Mehmed Paşa gibi 
fe thetmek yerine kök saimayı doğru bu
luyordu. Hükü mdan adına, düşmana 
barış öneren i lk sadrazam olma unvanı
nı da kazanmıştır. Akılcılığı sayesinde 
durdurmayı başardığı savaşlar, ölümü 
üzerine yeniden alevlendi. 
Valide sultan, sadrazamlığa Yemişçi 
Hasan Paşa'nın atanmasını sağladı. Pa
dişah, Hasan Paşa'ya, İbrahim Paşa'nın 
atlarını, develerini, katırlarını, s i lahla
rını armağan etti. Hatta, yas süresi dol
duktan sonra İbrahim Paşa'nın dul eşi 
Ayşe'yi de kendisine vereceğini bildir
di. Hasan Paşa büyük bir gösterişle Tu
na kıyılarına hareket etti. Altmış bin ye
niçeri ile s İpahi kendis ine Belgrad' ın 
karş ıs ında,  To na 'n ın  sol kıyıs ında, 
Semlin'de ulaştı. 
Arşidük Ferdinand'ın kornurasında olan 
Avusturya ordusu, Kanije Kalesi 'ni  ku
şatıyordu. Tiryaki Hasan Paşa kaleyi es
ki dönemlerin bir Osmanlısı gibi savu
nuyordu. Sadrazarnın yaklaştığını duyan 
Avusturyalılar kuşatmayı kaldırdı. Top-

ları ve binlerce ceset Kanije önlerinde 
kaldı. 
Kaçış acelesi içinde olan arşidük çadırı
nı içindeki eşyalarıyla beraber bırakmış
rı. B irkaç gün içinde yirmi bin tutsak, 
Avusturya ordusu'nun  bütün serveti ve 
ağırlıkları Tiryaki Hasan Paşa'nın eline 
düştü. Hepsini askerlerine dağıtarak 
kendisi zaferin şanıyla yetindi. Ferdi
nand'ın çadırı ile toplar ganimet olarak 
sadrazama yollandı.  
Tiryaki Hasan Paşa ile karşılaşan sadra
zam onu üç tuğlu vezir yaptı ve şatıına 
layık üç at armağan etti. Padişah da sad
razamını ödüllendirmek için kırk bin du
ka atını ile İbrahim Paşa'nın dul eşi Ay
şe'yi yolladı.  

Sokolluzade 'nin Ölümü 
Macaristan' da bu başarılar sürerken, 
Anadolu' da ortaya çıkan Karayazıcı adın
da bir asi, Türkmenleri Padişah III .  
Mehmed'e karşı ayaklandırıyor ve Os
manlı paşalarına karşı zafer üstüne zafer 
kazanıyordu.  
Orta ve Güney Anadolu 'nun tam sindi
rilmemiş aşiretlerinin ayaklanma ne
denleri, vergiden bağışık tutulmalarını 
sağlamaktı. Sadrazam Sokollu Mehmed 
Paşa'nın oğlu Hasan Paşa nihayet Kara
yazıcı'yı Kayseri yakınlarında sıkıştırdı 
ve öldürdü. Canik dağlarında can veren 
Karayazıcı'nın yandaşları önderlerinin ce
sedini parçalara ayırdı ve her b irini Ana
dolu 'nun ayrı bir bölgesine götürerek 
gömdüler. 
Karayazıcı 'nın kardeşi Deli Hasan, ağa
beyinin sahip olduğu sevgi ve ilgiyi el-
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de etmeyi başardı. Anadolu 'da çıkardı
ğı isyanlada Sokolluzade Hasan Paşa'yı 
bunalttı ve sonunda onun Tokat'a sığın
masına neden oldu. Asiler direnme gör
meden Tokat Vad isi 'ni  yağmaladı. 
Güzelliği ve görkemi yüzünden cennet 
bağı d iye anılan Sokollu'nun bahçesi de 
yağmadan kurtulamadı. 
Yenilgisinden dolayı Sokolluzade Hasan 
Paşa'yı cezalandırmak isteyen padişah, 
Karayazıcı'nın yandaşlarına karşı Tokat 
ordusunun serdarlığına Hüsrev Paşa'yı ge
tirdi. Fakat Sokolluzade adından, zengin
liğinden ve rütbelerinden dolayı o kadar 
gurur! uydu ki, kimse aziedildiğini haber 
vermeye cesaret edemedi. Sokolluzade 
Hasan Paşa kendisinin serdarlıktan alın
dığını söyleyen her kim olursa olsun, he
men öldürüleceğini açıkladı. 
Padişahın buyruklarına itaat etmesini 
öğütleyen kardeşi i le kahyası ölümden 
zor kurtuldu. Tokat'ı asilere karşı bir 
kahramanın cesareti ve kaderciliğiyle sa
vunuyordu. 
Yine bir sabah sarayının merdivenlerin
de oturmuş birliklerine buyruklarını 
verirken, Deli Hasan'ın bir tüfekçisi, bir 
çıkınrının üzerinden serdan nişanladı ve 
bir atışta cansız yere serdi .  Tokat kenti 
de onun ölümüyle birlikte düştü. Asile
rin önderi Deli Hasan çeteleriyle Batı 
Anadolu 'yu istila etti ve Kütahya'da 
yeni Serasker Hüsrev Paşa'yı kuşattı. 
Bastıran kış, bu girişimin yarım kalma
sına neden oldu. 
Babası gibi kaptanıderyalığa getirilen Ca
ğaloğlu Paşa, Afrika kıyılarını Andria Do
ria ve Cordoue'lu Don Juan'a karşı ko
rurken, İ talya sahillerini darmadağın 
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ediyordu. Macar krallarının mezarlarının 
bulunduğu ve taht kenti olarak kullanı
lan Shtulweissenburg, sadrazarnın eline 
geçti. 
Tam ortadan geçen Tuna Nehri ile ay
rılan Buda ile Peşte, biri Avusturyalıla
rın, öteki Osmanlıların kuşatmasına 
sahne oldu. İbrahim Paşa'nın ölümün
den sonra geri dönen Kırım Hanı Gazi 
Giray ülkeyi yağmalıyor ve Tokay şa
raplarının Jetafeti üzerine Türkçe ş i ir
ler yazıyordu.  Savaşlar, dağınık ve çok 
basit geçiyordu.  

Sipahiler Yine Rahat 
Durınuyor 
Ne var ki Avrupa'daki savaşların amaç
sızlığı ve Anadolu' daki başarısızlıklar İs
tanbul'da sİpahilerin yurtsevediğini can
landırıyordu. Katipierine bir di lekçe 
yazdırarak, silah elde padişahın sarayına 
kadar geldiler ve her iki saltanat döne
minin gözdesi Mabeyinci Gazanfer'in, 
eski Kaymakam Saatçi Hasan Paşa'nın 
ve dördüncü vezir Tırnakçı Hasan Pa
şa'nın kellelerini istediler. 
Sipahilerin savlarına göre saray içinde
ki rüşvet ile padişaha fısıldanan kötü 
öğütler, hep bu kafalardan çıkıyordu. İm
paratorluğun kendisine gelmesi için bu 
fesatçıların öldürülmeleri gerekiyordu. 
Sarayında kendi muhafızları tarafından 
kuşatılan Padişah III. Mehmed, dış av
luya kurulan bir taht üzerinde, başkaldı
ran sipahilerle bir hükümdardan çok yal
varan bir adam gibi görüştü. Sipahilere 
karşı en yakın gözdelerinin kellelerini 
boşuna savundu. 



I I I .  M E H M E D  

Padişaha bağışlanan birinin yerine bir 
başkasının kellesi isteniyordu .  Yedi
kule Zindanları 'ndan çıkarılan Saatçi 
Hasan Paşa elinde sadrazarnın buyruk
ları olduğu halde Anadolu 'da yalnızca 
görevini yaptığını kanıtlayarak kendisi-
ni bağışlattı. 

· 

Tırnakçı Hasan Paşa sİpahilerin önün
de d iz çökerek bağış lanması için yalvar
dı ve sonunda yeniçerilerin aracılığıyla 
affedildi. Fakat padişaha ve valide sul
tana çok daha yakın oldukları için daha 
fazla sorumluluk altında bulunan Kızla
rağası Osman Efendi ile Akağası Gazan
fer, lll .  Mehmed 'in gözyaşları arasında 
sİpahilerin ellerine teslim edildi. Padi
şahın idamlara katılması ve gözdelerinin 
cesetleri önünde sİpahileri selamlama
sı  istendi. 

Kışlalarda isyan Havası 
Esiyordu 
Bu durumu, valide sultanın acele yazıl
mış mektupları sayesinde öğrenen sad
razam, gizlice fakat hızla düzeni sağla
mak üzere lstanbul'a geliyordu. Başken
tin kapılarına geldiğinde Yemişçi Hasan 
Paşa, sİpahilerin kendisini içeri koy
mayacaklarından kuşkulanarak gece ol
masını bekledi. Karanlıkta gizlici sarayı
na geçti. 
Dönüşünü haber alan padişah kendisi
ne bir hadımağası göndererek onu des
tekleyeceğine ilişkin güvence verdi.  Yi
ne gece yarısı, rakibi olmasına rağmen 
Kaymakam Mahmud Paşa ile iki kazas
ker, sadrazaını ziyarete gelerek otorite
nin sağlanması ve suçluların cezalandı-

rılması konularında görüşlerini belirtti
ler. Öte yandan s ipahiler, alınacak sert 
önlemleri fetvasıyla desteklemesi iste
nen şeyhülislamı evinde gözhapsine al
mışlar ve kendisinden sadrazarnın ida
mına ilişkin bir de fetva koparmışlardı. 
Şeyhülislamın bu fetvasından çekinen 
yeniçeri ağası ile iki kazasker, Yemişçi 
Hasan Paşa'yı terk ederek, idam fetva
sını yerine getirmek için hazırlıklara 
başladılar. 
Düzeni sağlayacak güçlerin önderleri ta
rafından terk edilen Sadrazam Hasa� Pa
şa, çevresinde yaratılan boşluğu cesaret
le karşıladı. 
Hemen padişaha bir mektup yazarak du
rumunu bildirdi: "Yeniçeri Ağası Mah
mud bize ihanet etmektedir. Ayaklanan
larla işbirliği yaparak benim devrilmem 
halinde onlara otuz bin duka altını dağı
taeağına i l işkin söz vermiştir. Size vere
ceği dilekçeyi şöyle yanıtiandırmak ge
rekir: Vezirimin her yaptığı şey benim 
buyruklarımla olmaktadır. Hiç kimsenin 
devletin yüce işlerine karışmasını iste
miyorum." 
Ayrıca sadrazam ertesi geceye kadar 
Mahmud 'un kellesinin vurularak entri
kaların son bulmasını ve suç ortaklarının 
korkutulmasını istiyordu.  
Padişah III .  Mehmed hattı şerif i le  ye
niçeri ağasının idamını kabul ettiğini bil
dirdi. Başınabeyinci Kazım Efendi idam 
cezasını yerine getirmekle görevlendi
rildi. Fakat bir tuzaktan kuşkulanan 
Mahmud, Kazım'ın elinden kaçtı ve 
yeniçerilerin kışiasında saklandı.  Erte
si sabah kışlalarda tam bir ayaklanma ha
vası esiyordu.  
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Sadrazam Harerne Saklanıp 
Kurtuldu 
Cesaretinden ve yandaşlarından başka
sına güvenmeyen Yemişçi Hasan Paşa, 
sarayının önünde önlemler aldırdı ve 
davranışlarıyla bütün bir gün sİpahileri 
meşgul etti. 
Gün batarken, henüz nişanlısı olan fakat 
yanında kalan İbrahim Paşa'nın dul eşi
nin bulunduğu köşke sığınan Yemişçi 
Hasan Paşa'yı, sİpahiler her yerde aradı
lar ve harerne giremediklerinden bula
madılar. 
Sadrazam gecenin karanlığından yarar
lanarak bahçe kapısından kaçtı ve bir gün 
önce kellesini istediği yeniçeri ağasının 
evine yerleşti. Buradan hala kendisine 
bağlı bildiği komutanlara ve beylere 
haberler salarak askerleriyle ertesi gün 
Süleymaniye Camisi'nin tam karşısında
ki yeniçeri ağasının evi önünde toplan
malarını istedi. 
Gün doğarken Süleymaniye Camisi'nin 
önü, meydan ve yeniçeri ağasının sara
yının avlusu bir ordu kışlasını andıracak 
biçimde askerle dolmuştu. Sabah nama
zını camide kılan Hasan Paşa yüksekçe 
bir yere çıktı ve kalabalığa karşı padişa
hın mesajını okudu. 
Bu mesaj ında padişah şöyle d iyordu:  
"Benim yiğit kullanın, yeniçeriler, s iz
lere min nettarım!  Her zaman s izin ya
n ın ızdayım. Atalarımın dönemlerin
den beri her zaman bağlı kaldınız. Yi
ne görevin izin başına dönün ve sadra
zamımı destekleyerek sefil asileri ceza
landırın." 
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Kelleler Uçuruldu 
Padişahın sözlerinden duygulanan yeni
çeriler sadrazam olmadan önce kendile
ri gibi bir asker olan Yemişçi Hasan Pa
şa'yı izleyerek III .  Mehmed'e layık ol
maya çalışacakianna dair ant içtiler. 
Hepsi birden, "Hain şeyhülislamı hemen 
azledin!" diye bağırdı, Sadrazam Yemiş
çi Hasan Paşa da onlara, "Her şey sizin 
istediğiniz gibi olsun" d iye yanıt verdi. 
Din adamlarıyla beş vezir, acilen cami
de toplanan Divan'a çağrıldı. Divan'.ın 
alacağı kararlara peşin itiraz edeceğini be
lirtmek için gelmemektc direnen Cağa
loğlu Paşa dışında, ötekiler sadrazarnın 
buyruğuna hemen uydu. 
Divan çalışmalarını sürdürürken, yeni
çeri subayları Atmeydanı'nda bekleyen 
sipahilerle pazarlığa giriştiler. Sİpahiler 
ileri sürülen her barış önerisini geri çe
viriyordu. 
Saraydan gelen mabeyinciler şeyhülis
lamın görevden alındığını, yerine düşün
celeri ve erdemleriyle tanınan dinbilgin
lerinden Mustafa Efendi'nin getirildiği
ni b i ld iren fermanı  Süleyman iye 
Camisi'ndeki Divan 'a teslim ettiler. 
Bir başka fermanla da, bir gece önce ka
çan Yeniçeri Ağası Mahmud Paşa'nın gö
revden alındığı ve yerine Ferhad Pa
şa'nın atandığı bildiriliyordu. Yeni  şey
hiilislam hiç duraksamadan isyancı sİpa
hilerin terhis edildiklerini ve subayları
nın idam edilmeleri gerektiğin i  bir fet
vayla açıkladı .  Ferhad Paşa arkasına 
taktığı yeniçeriler ve halk ile Atmeyda
nı'nı sİpahilerden temizledi, sığındıkla
rı Kurşunlu Hanı'nı bastı ve hepsini  kı-
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lıçtan geçirdi. Öğle namazından önce bü
tün İstanbul sokaklarında ayaklanma 
tamamen bastırılmış ve iktidar yeni
den sarayın eline geçmişti. 
Askeri ayaklanmaya kışkırtmakla suçla
nan bazı kişilerin hemen idam edilme
si, Yemişçi Hasan Paşa'nın gücünü gös
teriyordu. 
Eski silah arkadaşlarından Poyraz Osman 
hatalarını kabul etti ve kadınlar gibi bağ
durularak değil de, asker gibi kafası 
vurularak idam edilmek istediğini belirt
ti. Poyraz Osman'la birlikte ayaklanan
ların önderlerinden Oğuz'un kelleleri vu
ruldu. E lebaşılardan en azılı olan Katip 
Cezmi İstanbul'dan kaçmak için bir ta
but içinde Üsküdar'a geçti. Bu hile sa
yesinde ölümden kurtuldu. Ama kaçar
ken yanına aldığı servetini paylaşmak is
teyen adamları, onu Manisa dağlarında 
öldürdüler. 
Şeyhülislam ile kaymakam beraberce bir 
camiye sığındı ve imamların koruması al
tında ölüm fermaniarına meydan okudu
lar. Taşıdığı yüksek rütbeye rağmen ve
zirlerden biri, sadrazarnın buyruğu üze
rine ve onun gözetimi altında kafası ke
silerek idam edildi. Saatçi Hasan Paşa 
Trabzon'a sürüldü. 
Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'nın öldü
rülmesini istediği Cağaloğlu Paşa yaşa
mını valide sultanın damadı olması sa
yesinde kurtara bildi. Fakat kaptanıder
ya olmasına rağmen makamına ilişkin iş
leri bile görüşmek üzere bir daha Divan 
toplantılarına katılamadı. 
Saraydaki ayakoyunlarına karşı önlem 
almakta zayıf kalan Sadrazam Yemişçi 
Hasan Paşa, öcünü almaya çalıştığı pa-

d işahın sevgis ini  ve ilgis ini  yitird i .  Ye
niçeri Ağası Ferhad, şeyhülislam ve def
terdar, Yemişçi Hasan Paşa'yı, valide 
sultanın gözü nden düşürmeye karar 
verdiler. 
Bunlar, sadrazarnın gerektiğinde padişa
ha karşı desteklerini sağlamak için yeni
çerilere çok fazla para verdiğini ileri sür
düler. Ayrıca sadrazamın, yeniçerileri rüş
vete alıştıran zalim bir yönetici olduğu
nu da söylediler. 

Dilsizlerden Saklanmak Zor 
Sadrazam Hasan Paşa, efendisinin ba
kışlarındaki kuşkuları sezmeye başla
mıştı. 
O sıralarda valide sultan, Davud Paşa 
Kışiası'nda çok iyi tahkim edilmiş bir sa
ray yaptırıyordu. Amacı İstanbul'da baş 
gösterebilecek herhangi bir yeni ayak
lanma olayında çevresi tamamen kışla 
olan bu güvenli yere sığınmaktı. Bir gün 
Sultan III .  Mehmed, sadrazarula yapıl
makta olan bu sarayı gezerken, Hasan 
Paşa çok acele bir sorun için padişahın 
toplantı yapmasını istedi. 
Genellikle sadrazama karşı yumuşak 
ve nazik davranan padişah, sorunun gö
rüşülmesini bir sonraki Divan toplantı
sına bıraktı. Hasan Paşa görevden alına
cağını anladı, fakat önlemek için bir gi
rişimde bulunmadı. 
Başınabeyinci ilk Divan toplantıs ından 
sonra sarayına çekilip valide sultana bir 
mektup yazan sadrazama gelerek, mü
hürleri tesl im etmesini bildirdi. 
Yemişçi Hasan Paşa hiç itiraz etmeden 
mühürleri teslim etti ve hemen eş i Es-
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ma Sultan'a ait Bogaziçi 'ndeki çiftlige 
yerleşti. 
Sevdikleri sadrazarnın azledild igini du
yan yeniçeriler, Yemişçi Hasan Paşa'nın 
kesin düşmanı olarak bild ikleri agaları 
Ferhad Paşa'ya ve şeyhülislama karşı 
ayaklandılar. Evlerini kuşatarak kundak
lamakla tehdit ettiler. Şeyhülislam ile ye
niçeri agası, sadrazarnın yoklugunda hü
kümeti yöneten Kaymakam Cerrah Pa
şa'nın evine sıgınd ılar. 
Padişah bu gürültülere aldırmadı, yeni
çerileri kendi aralarından çıkan yeni bir 
ağayla sevindird i.  Şeyhülislamın maiye
tinde olan Kazım adında biri yeni sadra
zam olarak beklenirken, kaymakamlığa 
atandı. 
Asker kökenli bu iki adam, ordunun hoş
nutsuzluğunu giderebildi. O sıralarda Mı
sır beylerbeyi olan ve sert mizacı yüzün
den Yavuz diye anılan Malkoçoğlu Ali 
Paşa sadrazam oldu. 
Başkent, valide sultan ın usta oyunu sa
yesinde huzura kavuşurken, padişah 
tarafından yollanan on dilsiz Sütlüce'de
ki çiftliğin harem dairesinin kapısını 
kırarak içeri gird i.  Dilsizler, Yemişçi 
Hasan Paşa'yı eşinin kollarından alarak, 
son nefesini verirken çığlıklarının duyul
maması için kuytu bir yere sürükleyip 
boğdu lar. 
Dilsiz biriyle mühürleri Mısır'a kadar yol
lanan Yavuz Ali Paşa, Suriye üzerinden 
İstanbul 'a gelirken yolda dehşet s açtı. 
Şam'da ayaklanan askerler c ella tl arı 
önünde tesl im oldular. Adana'da kesi
len kafalar ve eller onun geçtiğini bel-

580 

l i  ediyordu. Yeni sadrazaını karşılamak 
için önceden Konya'ya gelmiş  olan 
dört vezir, Piyale, Hüsrev, İbrahim ve 
Ali paşalar rüşvetçi olmakla suçlanarak 
sadrazarnın huzuru ndan kovuldu, Ak
şehir'de asi Türkriıenlerin önderi ken
dil iğinden gelip Yavuz Ali Paşa 'ya tes
lim oldu. 

Celali Askerle'ri 
Asi Deli Hasan teslim olma koşullarını 
önceden bildirdi. Sadrazam onu affdti 
ve Bosna Sancakbeyliği'ne getirerek 
Anadolu'da işled iği suçları, Avusturya
lılara karşı kazanacağı zaferlerle giderme
sini isted i. 
Bağışlanan Sokolluzade Hasan Paşa'nın 
galibi asi Deli Hasan yanında on bin Ce
lali askeriyle İstanbul Bağazı'ndan geçer
ken çevreye korku sald ı. Bu askerlerin 
bir bölümü bellerine kadar çıplak olup 
boyunlarında çeşitli muskalar ve garip ci
s imler taşıyordu. 

' Bir bölümü de saçlarını kadın gibi uzat
mıştı. Ellerinde atları ü rkütrnek için 
uçlarına beyaz paçavralar sarılmış tahta 
mızraklar vardı. Uzun tespihleri üzengi
lerin kenarına asılmıştı. Bunlar çok tu
haf sesler çıkartıyordu. 
Bu acayip askerleri ve önderleri Deli 
Hasan'ı  gören Kırım hanı, bunlarla be
raber çarpışmayı reddederek geri çekil
di. Celali askerleri tek başlarına Tuna'yı 
aştı ve önderleri Deli Hasan'la beraber 
hemen hemen hepsi Peşte yakınların
da Avusturyalılar i le vuruşurken şehit 
düştü. 
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Genç Şehzade ve Annesi 
Boğduruldu 
Bir kanlı olay, sarayı içinden sarstı. Padi
şahın oğullarından en büyüğü olan Şeh
zade Mahmud, askerlik alanındaki başa
rıları sayesinde halk ve ordu arasında se
vilmeye başlamış, bu yüzden babaanne
si valide sultanın kaygılarını üzerine çek
mişti. Şehzade Mahmud, Anadolu 'da 
huzursuzluk yaratan Celalileri bastırmak 
için  hazırlanan ordunun komutanlığının 
kendisine verilmesi için padişaha ve ve
zirlere ısrar etmişti. Saray entrikasının 
oyuncağı olan bir derviş, Şehzade Mah
mud'un Anadolu'da başanya ulaşacağını 
ve huzuru sağlayacağını  söylemişti. 
Bu uydurma sözden daha da güç alan 
Şehzade Mahmud, komutan olmak için 
girişimlerde bulunmayı sürdürdü. Şeh
zadenin halk arasındaki sevgisinin ileri
de sağlayacağı çıkarları hesap eden bir iki 
komutan ile vezir de bu işin peşine dü
şünce durum karıştı. Sonunda di lsizler 
genç şehzade ile annesini, dervişi ve iş
birlikçileri ni boğdular. Ortalığı saran 
sessizlik her türlü dedikoduyu bastırdı. 
Suç ve ceza asla sarayın duvarlarını aşa
mıyordu.  

Şehvet izleri ve Dervi§in 
Kehaneti 
Sultan III .  Mehmed, Yemişçi Hasan'ın 
ve onun hasretine dayanamayan karısı 
Ayşe Sultan'ın ölümlerinden duyduğu 
pişmanlıktan bir an olsun uzaklaşmak 
için 1 603 yılının sonbaharında Edir
ne'deki çiftliğine çekildi. Bu arada pa
dişah Tuna üzerinde seferde olan Yavuz 

Ali Paşa'nın harekatı hakkında daha kı
sa zamanda bilgi alabiliyordu. 
Safevi Şahı Abbas, sınır beylerbeyleri ta
rafından kışkırtılınca Osmanlı İmparator
luğu 'nun üzerine yürüdü.  Erzurum ile 
Kars'a kadar dayandı. Sonra Bağdat' ı teh
dit etmeye başladı. Tehlikenin büyük
lüğü karşısında acele toplanan Divan, 
İran seferine katılacak ordunun komu
tanlığının Trabzon'da sürgünde olan 
Saatçi Hasan Paşa 'ya verilmesini uygun 
buldu. Padişahtan ve sadrazamdan yok
sun kalan hükümet, kendi kendine•bir 
şeyler yapmaya çalışıyordu.  
Henüz gençliğinin bütün gücü üzerin
de olan III .  Mehmed hiçbir kaygı duy
madan Edirne'de haremağaları ve kadın
ları arasında yorgunluk gidermeye çalı
şıyordu. Bir gün padişah at üzerinde ken
tin içinden geçerken bir derviş onu 
durdurdu. Allah adına konuştukları için 
Osmanlı görenekieri dervişe dokunulma
yı ya da engel olmayı önlüyordu. 
Sultanın yüzünde şehvetin verdiği yor
gunluk belirtilerini fark eden derviş, bir
kaç gün sonra başına büyük bir felaket 
geleceğini  haber verdi. Hünkarın ruhu, 
vücudundan çok daha zayıftı. Sultan III. 
Mehmed, derviş in sözleri üzerine büs
bütün yıkıldı. Rastlantı sonucu dervişin 
kehanetinden elli beş gün sonra dünya
ya gözlerini  yumdu.  
Annesinin saltanatı denilecek bir dö
nem yaşayan Sultan I I I .  Mehmed 'in 
ölümüyle imparatorlukta tahtı saliaya
cak büyük karışıklıklar ve parçalanma
lar meydana gelecektir. I I I .  Mehmed' i  
suçlamak yanlış olur. Doğa onu iy i  ve 
doğru olarak yaratmıştı. Ancak tutarsız 
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kararları hep düşüncesizliğinden ileri 
gelmiştir. Ad ına işlenen cinayetierin 
gerçek sahipleriyse gözdeleri ve anne
sidir. 

Elleri Kanlı Üç Kadın 
İşte mizaç bakımından farklı, fakat ihti
rasları bakımından birbirine benzeyen üç 
kadın: 
İngiltere ' de Kraliçe E lizabeth, Fran
sa'da Catherine de Medicis ve İstan
bul'da Venedikli Safiye Sultan. 
Sanki bunlar XVI. yüzyılın sonlarında üç 
imparatorluğu yönetecekleri önceden 
belirlenmiş gibi, zaman zaman dünyayı 
hayrete düşürecek olayların kahraman
ları olmuşlardır. B irincisi iradesinin ya
rattığı zulümle, ikincisi din maskesi al
tında sarayda işlettiği kanlı entrikalarla 
ve üçüncüsü de bir harem üzerinde 
kurduğu ihtiras ve hayranlık bağlarıyla 
tanınmıştır. 
Hiçbiri düşmaniarına aman vermemiştir. 
E lizabeth gözdeleriyle bir kraliçenin 
kafasını kestirmiş, Catherine de Medi
cis bir mezhep yandaşlarını safdışı etmek 
için milletinin bir bölümünün öldürül
mesi olayına karışmış, Safiye Sultan da 
tahtı herhangi bir rakipten korumak a
macıyla Padişah III .  Mehmed'e on do
kuz erkek kardeşini  boğdurtmuştur. 
Avrupa ve Asya'nın birbirilerine kandan 
başka verecekleri bir şey yoktur. Fakat 
E lizabeth politika, Medicis mezhep ve 
Safiye de annelik yüzünden kan dök-

müşlerdir. B irincisi kraliçe, ikincisi ihti
ras sahibi, üçüncüsü de anneydi. 
Çeşitli nedenler öçlerini açıklamakta, fa
kat aynı dehşet hepsini birden sarmak
tadır. Ancak politika da, din de, annelik 
de, bu üç kadının kanlanan ellerini te
mizlemeye yetmez. 

Çocuk Padi�ah 
Sultan III. Mehmed'in çeşitli eşlerinden 
olan dört oğlundan ikisi sarayda bulunu
yordu.  Bunlar on dört yaşındaki Şenza
de Ahmed7 ile on üç yaşındaki Şehzade 
Mustafa'ydı. 
Şehzade Ahmed ne kusuru, ne de erde
mi olan ve başlarında bulundukları mil
letierin anılarında tahta geçiş ve ölüm ta
rihlerinden başka bir iz bırakmayan tip
lerdendi. Şehzade Mustafa da doğuştan 
geri zekalı ve her türlü entrikaya alet ola
cak yaradılıştayd ı. Akli dengesi bozuk 
olanlara saygı gösteren Osmanlılar saye
sinde, bu geri zekalı şehzade idam edil
mekten kurtuldu. 
Venedikli Safiye Sultan  tarafından oğlu 
III. Mehmed'e vaktiyle verilmiş olan gü
zel haseki, yeni valide sultan olunca, tah
tın selameti için, belki d ini  duyguların
dan, belki de merhametinden dilsiz 
cellatların geri zekalı çocuğu öldürme
lerine izin vermedi. Kardeşine karşı 
şefkat besleyen Şehzade Ahmed de 
onu yasalara ve saray geleneklerine kar
şı korudu. 

7 Padişah 1 .  Ahmed'in yaşamında on dört rakamıyla ilgili tuhaf rastlantılar vardır. On dört yaşında on dördüncü pa
dişah olarak tahta çıkmıştır. Saltanatı on dört yıl sürmüştür. Yirmi sekiz yaşında, yani 2x1 4�28 yıl yaşadıktan sonra 
ölmüştür. 
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Annesi ve lalası Mustafa tarafından yö
netilen genç veliaht, sarayda babasının 
ölümünü duyan ilk kişi oldu. Annesinin 
öğüdü üzerine titreyen bir elle, sadraza
rnın yokluğunda her türlü yönetim işi
ne bakan Kaymakam Kazım Paşa 'ya 
bir hattı şerif yazdı. Bütün İstanbul hal
kı gibi Kazım Paşa da Sultan III .  Meh
med ' in hastalığından ve ölümünden 
habersizdi. 
Hattı şerifın okunınası güçtü. Kelimele
ri çözmeye çalıştı ama beceremedi. Kay
makam Kazım Paşa hattı şerifi getiren 
akağasına dönerek,"Sana bu yazıyı kim 
verdi.  Sultanımızın yazısıyla ilgisi yok" 
dedi. 
Akağası bu mektubu haremağasından al
dığını ve kendisine getirmek üzere gö
revlendirildiğini belirtti. Büsbütün kay
gılanan Kazım Paşa, devlet katibi Hasan
zade'nin yardımıyla nihayet hattı şerif
te yazılanları okuruayı başardı. Kağıtta 
şöyle yazıyordu:  
"Kaymakam, Tanrı 'nın buyruğuyla ba
bam vefat etti ve ben senin efendin ol
dum. Kentte düzeni sağla, en ufak bir 
olayda bunu kellenle ödersin." 
Bu haber, bu buyruk ve bu tehd it kay
makamı bir tuzağa düşmüş olmak ile bir 
padişahın buyruğunu yerine getirmernek 
arasında bıraktığı için fena halde korkut
tu. Hemen kızlarağas ına bir mektup 
yazarak karanlıkları aydınlatmasını iste
di. "Şahsıma anlamını çözemediğim bir 
hattı şerif geldi.  Bunun gerçek ve ciddi 
bir buyruk mu, yoksa beni denemek için 

yapılmış bir oyun mu olduğunu anlamak 
istiyorum" dedi. 
Akağası, kaymakamın bu mektubuna ya
nıt vermek yerine, onu alarak saraya gö
türdü. Kazım Paşa, orada çocuk padişa
hın8 çoktan tahta oturduğunu ve çevre
sinde sarayın ileri gelenlerinin yer aldı
ğını gördü.  Hemen efendisinin önü nde 
diz çöküp ete ği ni öptü. Sultan III. Meh
med'in cenaze töreni için gerekli hazır
lıklara başladı. 
Divan'ın üyeleri, nedeni açıklanmadan 
hemen sarayda olağanüstü bir toplantı
ya çağrıld ılar. Saraya geldiklerinde hare
min son kapısına açılan merdivenlerin 
başında boş bir taht gördüler. Hiçbir şey 
sormaya cesaret ederneden tahtın çev
resinde yerlerini ald ılar. 
Sonra Sultan III .  Mehmed'in gelmesini 
beklediler. Ancak ansızın Harem'in ka
pıları açıldı ve başında s iyah matem sa
rığıyla on dört yaşında bir sultan gözük
tü . Çavuşların haykırışiarı arasında tah
ta oturan çocuk padişah vezirlerin öpme
si için elini uzattı. 
l ik önce cenaze töreni başladı. Katılan
lar sarıklarının çevresine siyah bir şal ge
çirdiler. 
Sultan III. Mehmed'in taburu musaila ta
şına kondu. Başında hafızlar Kuranıke
rim'den ayetler okuyordu.  Yerimiere 
bağışlarda bulu nuldu. 
Sonunda çocuk padişah, sadrazarnın gel
mesini beklemek üzere saraya çekild i .  

8 On dört yaşına kadar sünnet edilmemiş olan Sultan 1 .  Ahmed, tahta geçtikten otuz üç gün sonra 23 Ocak 1 604 
cuma günü akşamı Topkapı Sarayı'nda sünnet edilmiştir. Sünnet dolayısıyla gerek istanbul' da, gerek taşrada büyük 
şenlikler yapılmıştır. 
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Eski 8aray 

Şah Ah has, Osmanlı 
Ordusunu Zorluyor 
Efendisinin ölümünü Belgrad'da öğre
nen Sadrazam Malkoçoğlu Yavuz Ali Pa
şa, padişahın ölümünden sekiz gün son
ra İstanbul'a vardı. 
Padişah Ahmed onu yeniden sadrazam 
seçti ve saltanat döneminin ilk günlerin
de gerekli olur düşüncesiyle Mısır'dan 
getirilen yüz yirmi bin duka altınını as
kerlere dağıttırdı. 
Venedikli Safiye Sultan maiyetini oluş
turan yüzlerce köle ve cariyeyle gözden 
düşenierin sürgün yeri olan şahane, fakat 
hüzünlü Eski Saray'a9 yollan dı. Kapıağa
sı ile kızlarağası görevlerinden alındı. Es
ki valide sulcanın defterdan boğduruldu. 
Yeni valide sultan uzun zamandır taşıdı
ğı boyunduruğun öcünü alıyordu. 
Bağlılık töreninden sonra Padişah I .  
Ahmed, sadrazama hemen M acaris
tan 'daki ordunun başına dönmesini bu-

yurdu. Yavuz Ali Paşa bu buyrukta, 
kendi asker dehasına saygı duyan, ama 
padişah üzerinde etkili olmasını isteme
yen Lala Mustafa Paşa'nın ve haremin 
niyetlerini sezdi. Aynı gün Cağaloğlu Pa
şa, Şah Abbas'a karşı savaşacak ordunun 
başına komutan olarak atandı. 
Safevi şah ı bu arada Şerif Paşa komuta
sındaki Osmanlı ordusunu bozguna uğ
ratmış ve onu Revan'da teslime zorlamış
tı. Şerif Paşa, şah ile teslim koşullarını gö
rüşmek üzere Safevi ordugahına geldi
ği gün Şah Abbas'ı silahlarını kuşanmış 
ve çevresinde bütün eyaJetlerinin vali
leriyle birlikte gösterişsiz bir otağın kö
şesinde kendisini beklerken buldu. 
Şah Abbas hükümdar olmak için önce as
ker olmanın gerektiğin i  anlamıştı. Yenik 
düşenlere şiddetle çattı ve Osmanlıların 
son sığınakları Kars üzerine yürümeye 
devam etti. 
Cağaoğlu Paşa birkaç gün sonra padişa
hın ordularının onurunu kurtardı. Fakat 

9 Saltanat değişikliklerinde valide sultanların Yeni Saray denilen Topkapı Sarayı'ndan, bugün istanbul Üniversitesi bi
nasıntn yerinde bulunan Eski Saray' a gönderilmeleri bir gelenekli. 
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yeniçerilerin hoşnutsuzluğu karşısında 
kışlamak üzere E rzurum'a dönmek zo
runda kaldı.  

Kelle Almayı Öğrenınişti 
Sadrazam Yavuz Ali Paşa gözü arkada ka
larak başkentten uzaklaştı, ama 
İstanbul 'dan sonra ilk ko
nak yeri olan Halkalı'da 
durarak, hazinenin gel 
mes i n i  bahane edip  
beklerneye başlad ı .  
Çocuk padişah i se ,  
"Eğer kellesini kay
betmek istemiyorsa 
hemen hareket etsin" 
buyruğunu gönderdi .  
Görevinin sonlanacağını  
hisseden Sadrazam Yavuz 
Ali Paşa, Belgrad 'a geldiğinde 
manen çökmüş olduğu için fazla yaşama
dı.  İmparatorluğu n mührü, Niğbolu'da 
uğradığı yenilgiyle tanınan Hafız Paşa'
ya verildi. 
Bu paşanın, saclareti kabul etmemesi 
üzerine, sınır boylarında ömür geçirmiş 
yaşlı bir komutan olan Lala Mehmed Pa
şa sadrazam oldu. Yeni sadrazam, Sokol
lu Ailesi 'ndendi.  Haremin amacının, 
seçilen sadrazamları daima başkentten 
uzak tutmak ve böylece imparatorluğu 
!ala ile valide sultana bağlı kaymakam
larla yönetmek olduğu bilinmektedir. 
Sürgün olarak bulunduğu Anadolu'da 
haddinden fazla vergi topladığı ileri sü
rülen Kazım Paşa'nın kellesini  almak 
üzere bostancıbaşı Anadolu 'ya gönderil
di. Yakınları tarafından hakkındaki ka-

ran öğrenen Kazım Paşa, bostancıbaşıy
la karşılaşmamak için başka bir yol izle
di ve lstanbul'a geldi. 
Padişah I .  Ahmed sözde onu bağışlamış 
gibi yaparak huzuruna çıkmasına izin 
verdi .  Bütü n  Divan üyeleri hazır bulu-

nuyordu.  B irden ifadesini değişti
ren Sultan Ahmed, Kazım Pa

�a'ya hakaret ederek neden 
i k i  kez hattı şerifine itaat 

L"tmediğini sordu.  He
men şeyhülislam tara
fı ndan hazırlanan •bir 
fetvayla talihs iz kay
ınakamın  idam edi l
mesi uygun bulundu. 

Henüz daha küçük ol
ması dolayısıyla kan dök

menin ne demek olduğu
nu pek a nlayamayan Ah-

med'in bir işareti üzerine içeri gi-
, ren bostancılar Kazım Paşa'yı anında 

boğdular. Cellatlar tarafından gübre ta
şıyan bir arabanın üzerine konulan cese
di İstanbul sokaklarında dolaştırıldı. 
Padişah, yeni Kaymakam Mustafa Sarık
çı'ya dönerek, "İyi bak, sen de aynı ha
taları işlersen, aynı biçimde idam edilir
sin" dedi. 
Birkaç ay sonra, şeyhülislam ve başdef
terdar tarafından kaymakamın aleyhin
de doldurulan padişah, Mustafa Sarıkçı'yı 
acele saraya çağırdı. Kaymakam Musta
fa Sarıkçı para yokluğundan yeniçeriie
rin maaşlarını birkaç gün geciktirdiği ge
rekçesiyle suçlanıyordu. Kaymakamın 
bütün düşmanları Sultan Ahmed'in çev
resinde yer almıştı. Padişahın bir el ha-

I. Ahmed 
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reketiyle üzerine atılan bostancılar he
men kaymakamı boğdular, cesedini Di
van Çeşmesi 'nin yalağına attılar. 
Tahttaki bu genç hükümdar için  ceset
ler bir oyuncak gibi geliyordu. Annesiy
le dalkavuklarının sözlerine aldanarak, 
öldürmenin egemenlik olduğunu sanı
yordu. 
Sinan Paşa'nın torunlarından biri kayma
kam seçildi .  
Padişah daha on altı yaşına basmadan Os
man ve Mehmed adında iki şehzadeye 
sahip olmuştu. 

"İyileş ve Sefere Çık" 
Sadrazam Lala Mehmed Paşa, her gün 
Belgrad'da Almanya'yla görüşmeler ya
pıyordu. Avusturya imparatorluk elçile
ri son seferden beri karşılıklı alınan 
yerlerin iadesini, Kanije'nin geri veril
mesini ve padişahın Transilvanya üze
rindeki haklarından vazgeçmesini isti
yorlardı .  
Nihayet barış görüşmelerine başlanı!dı. 
Önce Peşte'de, daha sonra Budin'de gö
rüşmeler devam etti. Bir süre daha ko
puk kopuk süren görüşmeler sonunda 
Macaristan ve Transilvanya Krallığı'nın 
Osmanlıların dostu Bocskai'a verilmesi 
kararlaştırıldı. Bu yeni Macar kralı kar
şılık olarak Osman!ılara Lippa ve Tamış
var kalelerini verdi. 
Bir ara İstanbul'da baş gösteren yeniçe
ri ayaklanmasını kanlı bir biçimde bas
tıran Padişah Ahmed, çevreye saldığı 
dehşet havasıyla orduyu itaat altına ala
bildi. Yine o sıralarda lstanbul'a gelen ve 
zaten hasta olan Sadrazam Lala Mehmed 
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Paşa'ya hemen Iran cephesine gitmesi
ni buyurdu. 
Avusturya i le barış Anlaşmasının ta
mamlanmak üzere olduğu nu ileri süren 
ve bu yüzden lran'a gitmek istemeyen 
sadrazam, padişahın sert yanıtıyla karşı
laşınca otağını Üsküdar'a kurdu .  Hasta
lanması ve gitgide ağırlaşmasından do
layı ordusunu götüremeyince Sultan 
Ahmed daha sert bir mektup yazdı. 
Padişah sadrazaının hemen iyileşerek git
mesini  istedi .  Bu mektuba yanıt olar�k 
Sadrazam Lala Mehmed Paşa ertes i  
gün öldü.  Sadrazaının ölümünü haksız 
olarak rakibi Derviş Paşa'nın üzerine at
mak istediler. 
Derviş Paşa yeni sadrazam olarak göre
ve başladı. Lala Mehmed Paşa'nın bü
tün serveti, Iran seferinin masraflarını 
karşılamak üzere hazineye devredildi. Bir 
zamanlar Kıbrıs valiliğinde bulunan Av
rupalı dönme Cafer Paşa, kaptanıderya
lığa getirildi. Derviş Paşa, daha önceki 
iki saltanat döneminde iyice gevşekliğe 
alışmış olan hükümete, genç padişahın 
sertliğini,  çabukluğunu ve gaddarlığını 
yansıtmak için çabal ıyordu.  Divan ' ın 
ilk toplantısında üyelere dönen Derviş 
Paşa, "Beni de geçmiş sadrazamlar gibi 
sanmayın, şu andan itibaren herhangi bir 
işi ertesi güne bırakanın hemen kellesi
ni vurdururum" dedi. 
Iran seferinin komutanı Cağaloğlu Paşa 
arka arkaya uğradığı yenilgilerden son
ra öldü .  Bu seferi yürütme işi, askerle
rin hafife ald ıkları Deli Ferhad Paşa'ya 
verildi. Paşa Üsküdar'a gelir gelmez, ma
aşlarının gecikmiş olduğu nu i leri süren 
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on bin yeniçeri ve yirmi bin sİpahinin 
bağrışmalarıyla karşılandı. 

' 

Ferhad Paşa çadırı daha yıkılınadan dı-
şarı çıktı. Ayaklananların arasına karışıp 
yerden topladığı taşları kendi çadırına at
maya başladı. 
Sonra bağırıp çağıran askerlere şöyle 
dedi:  
"Ben de sizin gibi bir s ipahiyim. Ancak 
ben de maaşımı almadım. Ben para al
madan siz hiç alabilir misiniz?" 
Askerlerin sevmedikleri ve görevden 
alınmasını istedikleri komutanlara yap
tıkları gibi orağının iplerini kesti. Asker
lerin kahkahaları arasında isyancıları ya
tıştırmayı başarmıştı. Ancak hazırladığı 
sefer de, düşünceleri ve önlemleri gibi 
düzensiz oldu. 

Rum Mimarın Oyunu 
Sadrazam Derviş Paşa haklı olarak bu ye
nilgi lerden sorumlu tutuldu. Herkese 
son derece sert davranıyor ve yönetme
sini bilmiyordu. Çevreye saldığı dehşet so
nunda kendi başını yedi. B ir Rum ınİma
ra padişahın sarayı'nın bulunduğu semt
te şahane bir saray yaptırtmıştı. Saray bi
tip de paşa hesap durumunu sordu ğu za
man, mimarın istediği paranın çok fazla 
olduğunu belirtmek için kaşlarını çattı. 
Sonunun ne olacağını anlayan mimar he
men masrafları gösteren kağıtları geri al
dı ve hepsini yırttıktan sonra "Kulunuz 
ve onun serveti siz efendimizindir" de
di. Fakat sadrazamdan öç almayı kafası
na koymuştu. 
Nitekim, henüz inşaatı bitmeyen bazı 
yerleri bahane ederek sadrazarnın sara-

yının altından padişahın sarayına giden 
bir tünel kazdırdı. Tünel tam Topkapı 
Sarayı'nın duvarlarına dayandığı zaman 
durumu bir haberciyle kapıağasına bil
dirdi .  
Padişahın kişisel güvenliğine ve yüce ki
şiliğine karşı bir hareket olarak görülen 
bu durum Sultan Ahmed' i  fena halde 
kızdırdı. Hemen lalasını ve şeyhülisla
mı çağırarak durumu görüştüler ve suç
lunun idamı için gerekli fetvayı hazırla
dılar. Yeraltı yolunun varlığı, suçu kanıt
lamaya yetiyordu. 
Ertesi gün Divan toplantısı için saraya 
gelen Derviş Paşa, bir zamanlar ağaları 
olduğu bostancılar tarafından yakalandı 
ve padişahın işareti üzerine boğuldu. Fa
kat hala can çekiştiği görülünce, padişah 
kılıcını kınından çekerek dervişin hain 
kel lesini gövdesinden ayırdı. 
Rum mimar kendi yaşamından korktuğu 
için, kanlı bir düzenle öcünü almıştı. 

İlerleme Durdu 
İstanbul sarayında bu kanlı  olaylar sü
rerken, Derviş Paşa'nın adına Avustur
yalılarla görüşmelere katılan M urad 
Paşa nihayet Zitvatorok Barış Antlaşma
s ı 'n ı  imzalamıştı.  Bu anlaşma, işgal 
edilen  bazı toprakların ve kalderin ge
ri verilmesi d ışında Osmanlı İmparator
luğu 'nun Tuna ve Macaristan 'ın büyük 
b i r  bölümü ü zer inde egemenl iğ in i  
onaylıyordu. Bu anlaşmanın, kolaylıkla 
yürürlüğe girmesi için daha önce Macar 
kralı ilan edilen Bocskai ile Avusturya 
imparatoru aras ında başka bir anlaşma 
yapılmıştı. 

587 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

On yedi maddesi olan Zitvatorok Barış 
Antiaşması Avusturya'nın her yıl ödedi
ği vergiyi, otuz bin duka altını değerin
de bir armağan biçimine dönüştürüyor
du. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na bir 
kez olmak üzere iki yüz bin akçe tuta
rında savaş tazminatı ödenecekti. 
İstanbul ile Viyana arasında her üç yıl
da bir elçi değiştirilecek, Avusturya 
imparatorları ile Osmanlı padişahları 
karşılıklı olarak aynı düzeyde kabul 
edilecek, sın ırlarda herhangi bir saldırı
ya izin verilmeyecek, Macaristan ve 
Transi lvanya Kralı Bocskai ile Avustur
ya arasında anlaşmaya uyulacaktı. Eğer 
İspanya kralı kendi isteğiyle bu antlaş
maya katılırsa, o da antlaşma hükümle
ri içine alınacaktı. Bu antlaşmanın Os
ınanlı lar için taşıdığı aleyhteki tek ger
çek hüküm, bir daha Macaristan ve Al
manya üzerine sefer yapılmasını engel
leyen hükümdü. 
Fetih yapmaya alışmış olanlar, i lk kez fe
tihlerinin sinırlanmasına izin veriyorlar
dı. Artık daha ileri gidemeyecekler ve 
Tuna'ya doğru çekileceklerdi. 
Nihayet tespit edilmiş sınırları içinde Os
manlı İmparatorluğu ilk kez manevi 
alanda gerilerneye başlıyordu .  Artık 
kendi kuvvetinden kuşkulanmaya, düş
manlarını daha dikkatle gözlemeye ve 
hatta onlardan kaygı duymaya başlamış
tı. B ir yüzyıl sonra imzalanacak olan Kar
lofça Antiaşması da, Osmanlı İmparator
luğu 'nun bu süre içinde ne kadar geri
lediğin i  gösterecektir. 
B una rağmen Zitvatorok Antiaşması 
Osmanlı d iplomasisinin bir başarısı ola
rak kabul edilmiştir ve barış görüşmele-

5 8 8  

ri nin başından sonuna kadar başarıyla ça
ba gösteren Kuyucu M urad Paşa'ya 
haklı bir şöhret kazandırmıştır. 

imparatorluk Doruk 
Noktasında 
III .  Murad 'ın saltanatın ın son yılları 
Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yüksel
me Devri" nin sona erdiği ve "Durakla
ma Devri"nin başladığı tarih kes itinin 
başlangıcı kabul edilir. 
Bu dönem tam doksan yıl ( 1 593-1 6�3) 
sürmüş ve IV. Mehmed'in saltanatının 
son yıllarına doğru "Gerileme Devri" ne 
girilm iştir. 
Osmanlı İmparatorluğu III .  Murad dö
neminde doruk noktasına ulaşmıştır. 
Ancak son yıllarda sarayın yönetim işle
rine gittikçe daha fazla karışması, yarar
dan çok zarara neden olan bu müdaha
leleri önleyebilecek yetenekte devlet 
adamlarının yetişmemesi, ülkenin geniş
lemesine paralel olarak yönetirnde gerek
li yeniliklerio yapılmaması, bunlara kar
şılık başta Yeniçeri Ocağı ve din adam
ları sın ıfı ile devletin önemli kurumları
nın çağdışı kalması, eyaletlerin yönetim
lerinde ortaya çıkan başıbozukluklar 
sonucu imparatorluğun gelişmesi dur
muştur. Bu arada ekonomik düzen sar
sılmış, paranın satınalma gücü giderek 
düşmeye başlamıştır. Maliyenin aksama
sı yeni vergiler gerektirmiş, bu da ülke
de, özellikle Anadolu 'da isyanların çık
masına neden olmuştur. Gerektiğinde 
yazar Lamaetine ' in de, ünlü tarihinden 
alıntılar yaptığı Hammer'in şu tespiti dik
kat çekicidir: "III .  Murad' ın ölümünde 
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imparatorluk Atlas Okyanusu 'ndan Kaf
kaslara, Habeşistan'dan Tuna'ya kadar 
uzanıyor ve tam yirmi eski krallığın 
topraklarını kaplıyordu." 

Osmanlı İmparatorluğu, Büyük Okyanus 
hariç dünyanın bütün denizlerine ulaş
mış durumdaydı. 

Sultanahmet Meydanı 
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22. BOLUM 

Kuyucu Murad Paşa 
Zitvatorok Antiaşması yeni sadrazam 
Kuyucu Murad Paşa'ya, Şah Abbas tara
fından daha fazla tehdit edilmeye baş
lanan İran sınır boylarındaki Celali isyan
larıyla uğraşma olanağını  veriyordu. 
Kuyucu Murad Paşa İstanbul 'da hükü
metini kurar kurmaz, ordusunun en 
seçme birlikleriyle Halep'e doğru yola 
çıktı. 
Halep, hem Karaman 'ı, hem de Arabis
tan'ı karıştıran iki ayaklanmanın odağı ol
muştu. Karayazıcı 'nın oğulları, babaların
dan kalan askerlerle Konya ve Ada
na'dan Bursa'ya kadar olan bölgeyi ha
raca kesiyorlardı. 
Doğulu aşiretlerden biri olan Canbula
toğulları bir süre önce son serasker Ca
ğaloğlu Paşa tarafından Halep' in kuşa
tılması s ırasında ihanetle suçlanmış ve 
önderleri haksız yere idam ettirilmişti. 
Öldürülen başkanın kardeşi Canbulatoğ
lu Ali bunun üzerine otuz bin kişilik kuv
vetiyle başkaldırmış ve Suriye'nin baş
kenti sayılan Şam'ı  işgal etmişti. 

Halep'e doğru ilerleyen sadrazam, ayak
lananları n iki nci derecedeki önderleriy
le görüşmeler yapmış, bir bölümünü ita
at altına almış, bir bölümünü de hiley
le öldürerek kuyulara doldu rmuştu . 
Murad Paşa'nın isyancılar için kazdırdı
ğı bu toplu mezarlar, daha önce Özde
miroğlu Osman Paşa'nın hizmetindey
ken Tebriz çevresinde Safeviierin kaz
dığı bir kuyuya atıyla yuvartanması so
nunda askerlerin kendisine taktığı Ku
yucu lakabına denk düşmekteydi. 
Devlete başkaldıran Saraçoğlu Ahmed 
Bey tarafından yönetilen Konya, sadra
zama kapılarını açmıştı. Kenti ele geçir
dikten sonra barış içinde yöneten Ahmed 
Bey'den Konya halkı memnundu. Ku
yucu Murad Paşa'ya sözcüler göndere
rek, kendisi Suriye'ye gittiği zaman Ah
med Bey'i yine Konya'nın başında bırak
masını  rica ettiler. 
Bu ricaları kabul etmiş gibi gözüken Mu
rad Paşa, kentin ileri gelenleriyle bera
ber Ahmed Bey'i de huzuruna çağırdı ve 
"Ben Canbulatoğlu Ali üzerine yürürken 
Konya'nın korunmasını sana bırakmak 
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istiyorum. Fakat eğer yeni kuvvetiere ih
tiyacım olursa bana ne kadar adam sağ
laya bilirsin?" diye sordu.  
Ahmed Bey duraksamadan "Otuz bin" 
yanıtını verdi. Bu sözler üzerine sadra
zam onu serbest bıraktırdı. 
Kuyucu Murad Paşa sonra Divan'daki 
adamlarına ve kentin ileri gelenlerine dö
nerek, "Eğer arkamda, bir anda otuz bin 
kişilik bir kuvvet toplayabilecek bir 
adam bırakırsam ve bu adam dönüşüm
de daha kuvvetlenmiş olarak karşıma çı
karsa benim askerlerim ne yapar?" diye 
sordu. 
Sadrazarnın bu sorusu yanıtsız kaldı. 
Çevreyi sessizlik kapladı. 
Sonra çavuşlarına dönen Kuyucu Murad 
Paşa, "Zorbalıkla ele geçirdiği bu toprak
larda haddinden fazla güçlü olan bu 
adam içi n  bir kuyu kazın" diye buyruk 
verdi. 
Ankara'da da sadrazam, bir başka isyan
cının komutanlarından Kalenderoğlu'nu 
yanında otuz adamıyla birlikte öldürttü. 
Canbolatoğlu yanında kana susamış 
kırk bin askeriyle Suriye ile Karaman ara
sındaki Demirkapı geçidinde M urad 
Paşa'yı bekliyordu .  Murad Paşa geçidin 
çevresini dolaştı ve savaşı düzlük bir yer
de başlattı. 
Sayıca üstünlüklerinden ve si lahlarının 
gücünden kendilerine güvenen yeniçe
riler, nefretle "çöl çekirgeleri" dedikle
ri Celaliler üzerine yüklendilee İlk sal
dırıda hepsini kılıçtan geçirdiler. 
Savaşın uzaması, yakalanan isyancıların 
öldürü lmelerinden kaynaklanıyordu.  
Binlerce kelleden oluşan piramitler eel-
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!atların önünde yükseliyordu. Canbula
toğlu'nun bindiği at  onu bir anda Ha
lep'e götürdü.  Yenildiğini  duyan kent  
halkı, ertesi gün üzerine çamur atarak 
hakaretre bulundu ve kaçmaya çalışan iki 
bin Celali 'yi öldürdü. 

Ölüm Canhulatoğlu'nu 
Tamışvar' daY akaladı 
Ayaklananlardan kurtulmak isteyen Şam, 
sadrazarnın yaklaşmasını beklemedi. Si
pahiler Şam'da kışlamak üzere kalırl<tr
ken, öteki birlikler çölü aşarak, Bağdat'ta 
karargah kurmuş olan Cenevizli dönme 
Cağaloğlu Mehmed Paşa'nın komutasın
daki birlikleri güçlendirmeye gittiler. 
Yalnızca Bağdat üzerine yürümesiyle 
başkaldıranları ürküterek kaçırtan Cağa
loğlu Paşa orada yerleşmişti. B ir gün çok 
yüklü bir sal üzerinde Dicle'yi aşmaya ça
lışırken, sal devriimiş ve Cağaloğlu Pa
şa sulara gömülmüştü. 
Sadrazam önüne çıkan bütün Celalile
ri yok ederken, bir kayıkla Lazkiye Li
manı'ndan kaçan Canbulatoğlu, kıyafet 
değiştirerek İstanbul'a kadar gelmiş ve 
padişahın merhametine sığınmak iste
mişti. 
Sultan Ahmed'den yaşamının bağışlan
masını isteyen ve bu bağışı koparan 
Canbolatoğlu Ali, sekiz gün boyunca ço
cuk padişahı serüvenlerini anlatarak eğ
lendirmişti. 
Padişah, bunca yıl imparatorluğu sarsan 
kolun, artık bundan böyle imparatorlu
ğun düşmanları için çal ışmasını isteye
rek, Canbo latoğlu'nu Macaristan 'da, 
Tamışvar Sancakbeyliği' ne atadı. İleri-
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de başka bir padişahın gözdeleri arasına 
girmeyi başaracak olan Canbulatoğ
lu 'nun bir kardeşi sarayda alıkonularak 
E nderun'a gönderildi. Fakat Canbula
toğlu Tamışvar'daki sancağına henüz 
yerleşmişti ki, padişahının ihtiyatsız gü
ven ine saygı göstermeyen sadrazam, 
onu bir asinin buyruğuna girmiş olmak
tan hoşnutsuz askerlerine boğdurttu. 

Kılıçtan Kurtulan Soluğu 
İran' da Aldı 
Geldiği yoldan geri dönen sadrazam, 
Bursa dolaylarında, Karayazıcı ve Kalen
deroğlu gibi iki ünlü Celali ile savaştı. 
Kuzeybatı Anadolu bölgesinde padişa
ha meydan okuyan Kalenderoğlu, şöy
le konuştu: 
"Canbulatoğlu'nun idamı bize Osman
lıların samimiyeti üzerine bir hayli ders 
vermiştir. On beş yıldan beri Osmanlı
ların gururları kılıçlarımızın altında bir 
hayli kırılmıştır. Anadolu 'daki eyaJetle
rinde sadece kağıt üzerinde egemendir
ler. Oysa biz gerçekten o eyaJetleri ege
menliğimiz altında tutuyoruz. Aydın, 
Konya, Ankara, Manisa ve Karaman'ın 
dağları i le ovaları hep bizim kalelerimiz
dir. Kentlerinin ganimeti ise bizim ser
vetimizi oluşturur. Şimdiye kadar onlar
la uzlaşabilir ya da oyalanabilirdik. Oy
sa şimdi önümüzde tek politika olarak sa
vaş vardır. Öldürmeyi savaşmaktan da
ha iyi bilen bu ihtiyar veziri yeneceğiz 
ve askerini Marmara Denizi'ne dökece
ğiz. Fakat talih yine bu yürekli h ileka
ra gülerse, o zaman dileyeceğim iz tek şey 
yaptığımız büyük işlerin ve adlarımızın 

ağızdan ağıza dolaşarak ölümsüzleşme
sidir." 
Patlak veren savaş, bu nutuktan beklenen 
şiddette oldu. Sadrazarnın sİpahileri ile Mı
sır askeri bir anda yirmi bin Celali'nin sal
dırısı karşısında geriler gibi gözüktü. 
Zafer asilerin tarafına kayıyordu. Kuyu
cu Murad Paşa, yaşının verdiği ağırlık
tan umulmayacak bir biçimde atını sa
vaşın ortasına sürdü. Kılıcını kınından sı
yırdı. Bir dinsel tören yönetir gibi, kılı
cıyla havada garip şekiller çizdik.ten 
sonra bir avuç yeniçeriyle düşman atlı
larının arasına daldı. 
Ortada sadrazarnın ani saldırısıyla durak
layan, yanlarda da Murad Paşa'nın kaya
lıklar arkasına sakladığı piyadeler tara
fından sarılan Celaliler on beş bin ölü 
verdi.  Geri kalanları başlarında Kalende
roğlu olduğu halde dağ yollarından kaç
ınayı başardı ve doğruca Şah Abbas'ın ya
nına sığınarak mezhep değiştirmeleri 
karşılığında Safevi ordusuna katıldılar. 

Zaferin Sadakası 
Ne var ki ihtiyar sadrazarnın arkasında 
başkaldıranlar boş durmuyordu. Uzun 
Halil ' in kardeşi olan ve Cağaloğlu Paşa 
tarafından Bağdat'tan çıkarılan Mey
nun, yanında on bin savaşçısıyla birlik
te bozguna uğradığını  bilmediği Ka
lenderoğlu 'nun yardımına geliyordu .  
Doksan yaşında olduğunu bir kez daha 
unutan Kuyucu Murad Paşa, güçlü ordu
sunun büyük bir bölümünü Göksun'da 
bırakarak on iki bin seçme atlısıyla, Ka
raman ve İran arasında önemli bir mer
kez olan Tokat'a gitmişti. 
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Yanına ağırlık olarak yalnızca bezden bir 
çadır ile seecadesini almış, qtlılarının 
önünde ilerliyordu. Amacı yeni ayaklan
mayı bastırmaktı. Hem yaşlılıktan, hem 
hastalıktan ve hem de yorgunluktan 
bitki.n düşmüştü. Fakat daima iradesinin , 
gücü sayesinde atının üzerinde dimdik 
gidiyordu. Günde bir kez mola verildi
ğinde hizmetkarları onu bir cesetmiş gi
bi atından aşağı indiriyorlardı. 
Yolun kenarında bir süre d inlendikten 
sonra yeniden yanındakilerin yardımıy
la atma biniyor ve genç bir atlının gör
kemiyle ilerliyordu. 
Kuyucu Murad Paşa, Meymun'a Bay
burt geçitlerinde rastladı. Savaşın sonun
da başkaldıranların hepsini kılıçtan ge
çirdi. Bugün bile bir sel yatağında ke
miklerinin beyazlığı fark edilen on bin 
Celali 'nin kellesi piramit biçiminde yı
ğıldı. 
B ir süredir Kuyucu Murad Paşa tarafın
dan çağırılan Diyarbakır Beylerbeyi Na
suh Paşa Bayburt'ta sadrazama erişti. Ay
nı zamanda Kubbealtı vezirlerinden 
olan bu paşa, Murad Paşa'ya kuvvetli bir 
ordu getiriyordu.  Sadrazam çadırının 
önünde eski bir seccadenin üzerinde 
bağdaş kurmuş, yeni gelen ordunun 
bütün görkemiyle önünden geçmesini 
dalg;n gözlerle izliyordu. 
Murad Paşa'yı fark eden Naşuh Paşa he
men atından indi, önünde diz çöktü ve 
görenekiere göre sadrazarnın eteğini  
öptü. İçinden komutanına kızan, fakat 
bu nu belli etmeyen Murad Paşa, Nasuh 
Paşa'yı gözlerinden öptü, ayağa kalktı ve 
elinden tutup takdir ediyormuş gibi 
davranarak çadırına getirdi. Askerlerin 
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önünde serzenişte bulunarak komutanın 
saygınlığını zedelemek istemiyordu.  
Fakat çadırın inen perdesi iki  veziri as
kerlerin gözlerinden ve kulaklarından 
uzak tuttuğu anda Murad Paşa, Nasuh 
Paşa'ya şunları söylemeye başladı: 
"Neden bu kadar geç kaldın? Benim ça
bam sayesinde buyruğundaki ordu uzun 
zamandan beri savaş yapabilecek durum
dadır. Durmadan başlayan isyanlara kar
şı Tokat'tan Halep'e, Halep'ten Bursa'ya 
sürüklediğim şu askerlerden başka or
dum olmadığını bilmiyor musun? Diyar
bakır'a Suriye yolu bu kadar çok çekmez. 
Ak sakalıma aldırmadığın için mi benim
le buluşmaya gelmedin? Eğer öyle bir şey 
varsa, bil ki padişah kendini benden da
ha çok hakarete uğramış kabul edecek
tir. Eğer ben yenilseydim, sen tek başı
na Kalenderoğlu, Yazıcıoğlu, Meymun ve 
Uzun Halil ile başa çıkabilecek miydin? 
Şeyhülislama, zayıf bir İslam ordusunun, 
daha kuvvetli bir İslam ordusunun komu
tanı tarafından yenilgiye terk edild iğini 
söylesem, acaba ne yanıt verird i?" 
Fetvanın ölümden başka bir şey yazma
yacağını bilep Nasuh Paşa başını önüne 
eğdi ve sustu. 
Murad Paşa konuşmasını sürdürdü: 
"Oğlum, padişahın eli her tarafa yetişir. 
Biraz önce otağırnın önüne diktiğİn al
tı tuğdan üçünü geri alıp seni basi t  bir 
bey seviyesine indirse, ya da doğrudan 
doğruya seni ihanetle suçlayıp idamını 
istese kendini haklı çıkarmak için orta
ya ne sürebilirsin?" 
Nasuh Paşa'nın söylenenleri sessizce 
dinlemesi sadrazaını yumuşatır gi bi ol-
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du. Paşanın kellesini ortaya sürerek orlu 
yeter derecede korkuttuğuna inandı ve 
daha ileri gitmeden bağışladı. Nasuh Pa
şa, sadrazarnın otağından hilat1 giyerek 
ayrıldı. Arkasında vezirlere özgü bir ma
iyeti vardı. Atına binerken onu izley�n 
Murad Paşa, "Bağışlama, zaferin sadaka
sıd ır !" diyordu .  

Kuyucu Murad Paşa Bir 
Zalim miydi? 
Kuyucu Murad Paşa huzur ve düzeı:e 
kavuşturolmuş eyalerlerden geçerek 
İstanbul'a döm:rken, her yanda "dev
letin kılıcı" gibi unvanlar alarak coşkun
lukla karşılanıyordu.  Öç alma eylemle
ri de, zaferleri gibi ani ve hızlı oluyor
du. Eski isyantarla uzaktan i l işkisi olan
lar bile şimdi korkudan tir tir titriyorlar
dı. Beyşehir Beyi Emir Şah, devlete iha
net ettiği için verilen bir şölende bciğ
duruldu. 
Kuyucu Murad Paşa, kendi ifadesine gö
re acımasızca yaptığı her eylemden son
ra gözyaşlarını tutarnayıp ağlardı. Fakat 
sert davranmanın vezirler için ilah i bir 
buyruk olduğuna inanmıştı. Her an mo
ralini yüksek tutmak için Kuran'dan 
ayetler okurdu. 
Savaşa girişıneden önce atından iner, ye
re kapanır, gözyaşlarıyla ısiattığı toprak
tan bir parça alır ve ak saçları ile sakalı
na sürerdi. Sonra yüksek sesle Tanrı 'ya 
şöyle yakarırdı :  
"Yarabbi, beni bugün de mahcup etme! 
Kulunu inançsıziara terk etme, benim ih-

tiyarlığıma acı. Dinim ve devletim için 
samimi duygularımı tek sen bilirsin." 
Döktüğü kanların kendisine Tanrı tara
fından verilen bir ganimet olduğuna ve 

· eğer bir damla kanı esirgemek üzere acı
. ma duygusu gösterirse Tanrı'yı kızdıra
,cağına inanırdı. 

Elleriyle Boğdu 
Bir gün yine idam edilen asilerin ceset
lerinin gömülmesi için çukur kazdırırken, 
bir sipahinin atının terkisinde bir Ç{)Cuk 
taşıdığını gördü. Sipahiyi yanına çağırdı 
ve çocuğa sordu: 
"Asilerin ortasında ne işin var senin?" 
Çocuk, babasının işsiz kal ıp ekmek pa
rası bulamayınca Celalilere katıldığını an
lattı. Sadrazam sorgusunu sürdürdü: 
"Peki babanın mesleği neydi?"  
"Ut çalardı . "  
Yüzünde zalim bir gülümseme beliren 
Kuyucu Murad Paşa, "Demek ki mü
minlere karşı ayaktanmış olan asilere ut
la cesaret veriyordu."  
Sonra birden çavuşlara dönerek çocuğun 
kellesinin vurutmasını buyurdu. 
Çocuğun yaşından, suçsuz oluşundan ve 
gözyaşlarından duygulanan çavuşlar buy
ruğu yerine getirmeyi reddetti ve "Ne
den bu zavallı çocuğu idam edelim" di
ye birbirlerine sordular. 
Buyruğu yerine getirmek için çağrılan 
yeniçeriler de kendilerine verilen işi ka
bul etmedi. "Biz cellat mıyız? Kaldı ki 
cellatlar bile ellerini bu suçsuz çocuğun 

1 Eskiden padişah ya da sadrazam tarafından takdir edilen kişilere giydirilen süslü üstlük, kaftan .  
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kanına bulaştırmak istemediler" diye ya
nıt verdiler. 
Murad Paşa yanındaki uşaklara döndü
ğünde hepsinin uzaklaşarak kendisini ço
cukla baş başa bıraktıklarını gördü. 
O zaman, doksan yaşında olan, fakat tu
tuculuğundan biraz olsun kaybetme
yen ihtiyar sadrazam\ "Madem öyle, 
inancın celladı ben olurum" dedi ve ço
cuğu titreyen ellerinin arasına alarak bo
ğazını .sıktı. 
Sonra cesedini çukura yuvarladı. 
Dehşet ve hayretten donakalan askerle
re dönerek şöyle bağırdı: 
"Ey korkaklar, bilin ki Kalenderoğlu ve 
Kara Said gibi asiler analarının karınla
rından at üstünde ve kılıç elde çıkmadı
lar. Hepsi bu çocuk gibiydi. Suç içinde 
büyüdüler, babaları tarafından yağmaya 
ve cinayete alıştırıldılar. Bu çocuk da on
ların yaşam görüşlerin i  benimsemiştir. 
Bin kez eğitseniz bile, doğuştan edindi
ği ahlak bozukluğunu hiçbir zaman ru
hundan atamazsınız." 
Eliyle asilerin at,ıldığı çukuru göstererek 
" Kötülüğün köklerini işte böyle temiz
lemek gerekir" dedi. 
Askerleriyle konuşmasını,  Yemen 'de 
sık sık tekrar edilen bir özdeyiş le sür
dürdü:  
"Ceylanı kavalayan avcı b i r  kez yüksek 
yerlere çıktıktan, kayalıkların zirveleri
ni aştıktan sonra ayağının kaymasını 
önlemek ve altındaki toprağın kaygan
lığını g{dermek için ayaklarının kanama
sına göz yummak zorundadır." 
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Sadrazam Kuyucu Murad Paşa 'nın ls
tanbul 'a  dönüşü gerçekten çok gör
kemli  oldu .  Kafi lenin önünde Arabis
tan, Suriye ve Anadolu Celalilerinden 
ele geçirdiği dört yüz kadar bayrak sal
lanıyordu .  Her bayrağın üzerine si lah 
zoruyla yok ettiği asi önderlerin adı ya
zılmıştı.  
Seferden dönmeden önce lstanbul'a 
en az otuz bin asinin kellesini göndermiş
ri. Bir o kadarı da Murad Paşa'nın onla
rı yakaladığı yerlerde piramitler halinde 
yükseliyordu. Yüz bin Celali askerinin 
sadrazam tarafından kazdırılan kuyula
ra gömüldüğü söyleniyordu. 
Bu seferler sırasında ele geçirilen gani
metler padişahın ayağının djbine bıra
kıldı. lmparatorluk Başdefterdan Baki 

' Paşa, ayaklanan Suriye halkından yalnız 
bir milyon duka altınını gel ir  olarak 
kaydettiği için Yedikule Zindanları'na 
atıldı. 
Uzun zaman sadrazamını savaş alanların
da deneyen ve ona her zamankinden faz
la güvenen Sultan Ahmed, bu sefer 
Kuyucu Murad Paşa'yı diplomasi alanın
da görevlendirmek istedi.  Çünkü Os_: 
manlılara bağlı Macaristan Kralı Bocs
kai 'nin ölümünden sonra Avusturya ile 
Babtali 'nin il işkileri yen iden bozulma
ya yüz tutmuştu .  
Zitvatorok Antiaşması'na göre iki eyale
te birden hükmeden Bocskai'nin ölümü 
halinde Trasilvanya Prensliği bağımsız 
olacaktı. 
Cinayet olduğundan kuşkulanılan ölüm 
olayı üzerine çevreye belli edilmeden 
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kışkırtılan Transilvanya soyluları, za
ten peşinde koşan ve halkı tarafından se
vilen, ayrıca çok çalışkan bir adam olan 
Rakoczy'yi kral seçtiler. Avusturya he
men Rakoczy'yi tanıdığını ilan etti. Bu 
sırada Babıali Macar krallarına taç giydir
me hakkını ileri sürerek, eskiden beri 
Transilvanya'da egemenliğini sürdüren 
Prens Homanaj 'ı kral olarak kabul etti
ğini bildirdi. 
Zitvatorok Antiaşması 'nın yorumlan
masıyla geçen uzun tartışmalardan son
ra Avusturya Babıali 'ye iki yüz bin du
ka değerinde armağanlar vermeyi kabul 
etti. Lehistan yeni  bir anlaşmayla Os
manlı İmparatorluğu'nun korumasına 
girdi ve dostluk bağlarını geliştirdi. Ay
rıca Rusların bağımsız müttefikleri olan 
Don Kazaklarına karşı Boğdan yolunu 
kapataeağına söz veriyordu. Lehler Os
manlılara yıllık vergi ödemeyi sürdüre
ceklerdi .  

Temizleme Taktiği 
Ilerlemiş yaşına rağmen sadrazam, ha
la yıllardır Osmanlı ordularını yenen 
Şah Abbas'a karşı öç almayı tasarlıyordu. 
Sonunda padişahtan orduyu Hüma
yun'u Iran seferine çıkarma iznini aldı. 
Fakat sefere çıkmadan önce, bir za
manlar Anadolu'da Celalilere yardım 
eden, fakat sonradan devlete itaat gös
tererek affolunan Yusuf Paşa'yı ortadan 
kaldırmak istiyordu.  Yusuf Paşa'ya uzun 
bir mektup yazarak lstanbul'a gelmesi
ni, onu pad işahın huzuruna çıkaracağı
nı bildirdi. 
Dostlarına danışan Yusuf Paşa itaat et
meyi geleceği için daha hayırlı buldu. 

Maiyetiyle beraber Üsküdür'da otağ 
kurmuş olan sadrazarnın yanına vardı. 
Ordunun toplanmasını ve hareket etme
sini izlemek üzere padişah da yazlık köş
küne taşınmıştı. Henüz Kuyucu Murad 
Paşa'nın tasarısından haberi yoktu ve iş
lerin bu kadar yavaş yürümesine bir an
lam veremiyordu. Sonunda Murad Pa
şa 'ya bir hattı şerif yazarak birliklerin he
men hareket etmesini istedi .  Murad 
Paşa hemen köşke giderek Yusuf Paşa 
için tasarladığı suikastı anlattı. Padi�ah 
da vezirinin h ilesini kabul etti. 
Yusuf Paşa, sadrazam tarafından çok iyi 
karşılandı. Kendisine bir sürü değerli ar
mağanlar verildi. Kuyucu Murad Pa
şa'nın amacı Yusufun arkadaşı olan 
Muslu Çavuş'u da inandırarak aynı tu
zağa düşürmekti. 
Üsküdar'da bir aylık bir ağırlamadan son
ra sadrazarnın yanına çağırılan Yusuf 
Paşa'ya zengin Manisa Sancağı verildi. 
Bu yersiz atama Divan içinde huzursuz
luğa neden oldu. 
Vezirlerden ve paşalardan bazıları, "Şu 
ihtiyara bakın, bir ayağı çukurda olma
sına rağmen eski bir asiye imparatorlu
ğun en sadık kişilerine verilmesi gere
ken sancağı veriyor" dediler. 
Dalkavuklarının dedikoduları arasında 
kalan Padişah Ahmed de sonunda sadr
azamının akli dengesinin bozolduğuna 
inandı. Murad Paşa 'ya yazdığı bir mek
tupta şöyle diyordu :  
"Lala, sen artık iyice kocadın, sefere çı
kacak güçte değilsin. Bana yanıtında ki
mi serdar olarak görmek istersen bildir, 
ya da üç gün içinde sefere çık." 
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Böylece Sultan Ahmed, açıkça kuşkula
rını ortaya koyuyordu.  
Yanıt yazmak yerine bizzat saraya gelen 
Murad Paşa, padişahtan, bir anda Ana
dolu'nun bütün eski asi başlarını ortadan 
kaldırmak için gerekli zamanı kendisi
ne vermesini rica etti. Sadrazarnın adam
larından Zülfikar adında biri onun adı
na Muslu Çavuş'a gitti. 
Hayal ederneyeceği bağışlada gözleri ka
maşan Muslu Çavuş, sadrazarnın adamı
nı  Konya'ya kadar izledi. Meram Bağla
rı'nda zevk ve eğlence içinde kendisin
den geçen Muslu Çavuş, bir fırsattan ya
rarlanılarak boğduruldu ve kellesi hemen 
Üsküdar'a gönderildi. Murad Paşa kel
lenin ertesi sabah otağın önüne dikilme
sini  buyurdu.  
O gece Yusuf Paşa'nın da iş ini  görmeye 
karar verdi. Yusuf Paşa'yı akşam çadırın
da verilecek bir şölene davet etti. Daha 
önceden kararlaştırıld ığı gibi şölen orta
sında bir akağası, Avlonya beyinin gel
diğini ve acele sadrazaını görmek istedi
ğini bildirdi. Rahatsız edildiği için üzül
müş gib i davranan Murad Paşa, gijya is
temeyerek sofradan kalktı. 
Bir ara içeri giren uşaklardan biri, Yusuf 
Paşa'ya kızarmış et ikram ederken diğer 
eliyle sarığını gözlerine kadar indirdi, he
men yanındaki uşak kılıcını çekerek bir 
darbede paşanın kellesini uçurdu. Her 
iki kelle sadrazarnın çadırının önünde bi
rer sırığın üzerine dikildi. 
Sadrazam bir türlü sefere çıkmıyordu. Ar
kasında devletin gücü nden kuşkulana
caklara dehşet mirası bırakmak istiyor
du. Suriye'deyken dikkatini çeken Baş-
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defterdar Ekmekçizade'yi de aynı şöle
ne davet etmişti. 
Boğaz' ı kayıkla geçip şölene yetişrnek is
teyen başdefterdarın yanından geçen 
başka bir kayıktan tuzağı haber veren bir 
pusula atıldı. Durumu kavrayan başdef
terdar hemen İstanbul'a döndü ve padi
şahın huzuruna çıktı. Aslında tehlikeyi 
haber veren padişahtı. 
Sadrazarnın şerrioden kurtulmak için 
gözyaşı döküp yalvaran başdefterdan 
hünkar ikinci kez bağışladı .  Sadrazanv 
çağırtarak, E kmekçizade 'yi bağışlama
sını buyurdu. 
Böylece başdefterdar kellesin i  kurtar
mış oldu. Bu arada padişahın haberini 
başdefterdara i leten dört uşak gizl ice 
boğduruldu. 
Gerçekte İran sefer i Sadrazam M ura d 
Paşa'nın bir hilesiydi. Bunun için Iran se
feri ertesi yıla ertelendi. Üsküdar'dan ile
ri gitmeyen sadrazam savaşmadan galip 
gelmişti. Kapıağası bir keresinde padi
şahın önünde, orduyu yorduğundan ve 
zaman kaybettiğinden dolayı Kuyucu 
Murad Paşa'yı yerecek oldu. Hemen 
müdahale eden Sultan Ahmed kapıağa
sını şöyle uyardı: 
"Sus sefil ! Nasıl olur  da vezirlerimin en 
dirayetli olanına d i l  uzatabilirsin? Murad 
ihtiyardır, fakat inancımızın eğilmez bir 
savaşçısı, deha ve deneyim sahibi bir sad
razamdır. Aklı, kolu kadar bana hizmet 
etti. Çadırında oturarak bana Anadolu'yu 
yeniden kazandırdı .  Onun aklı bir ordu 
bedelindedir. B ir daha onun aleyhinde 
ağzından bir söz çıktığına tanık olmaya
yım. Isterse gitsin, isterse kalsın, bu onun 
bileceği iştir." 
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.. Bu Sefil Benden Nefret 
Ediyor Ama" 
Sadrazam Murad Paşa eski diplomatlı
ğını kullanarak, Transilvanya'daki taht 
mücadelesini bir sonuca bağladı. Fran
sız Elçisi M. De Salignac'a saygı besle
yen sadrazam, Fransa tarafından korunan 
beş Cizvit papazının İstanbul'da okul aç
masına izin verdi .  
Tarihte yedinci kez olarak Ortodoks Ki
lisesi ile Katolik Kilisesi'ni, Papalık'ın ru
hani liderliğinde çalışmalar yapmaları için 
teşvik etti. 
Venedik, en büyük düşmanları olan Pa
pa'nın etkinliğini artırmakta kullanılan 
Cizvitlerin Osmanlı Imparatorluğu 'nda 
elde ettikleri ayrıcalıklara itiraz etti. 
Daha sonra bu Cizvit örgütü Doğu'da ne
reye giderse, orada dinsel kargaşalıklar 
çıktığı görülecektir. Öteki saltanat dö
nemlerinde de göreceğimiz gibi Cizvit
ler, Kataliklik uğruna her türlü ayrılığı ve 
baskıyı teşvik ve uygulamaktan çekinme
yeceklerdir. Cizvitler Rumlar tarafın
dan reddedilince, Divan tarafından da
ha az önem verilen Ermenilere yanaşma
ya başladılar. Ermenileri Roma Kilisesi'ne 
bağlamaya çalıştılar. Ancak bir sonuç 
elde edemeyince, bu kez onların mez
heplerini suç gibi göstermeye kalkıştılar. 
Halkının İslam'ın düşmanlarıyla olan ge
çimsizliğine aldırmayan Kuyucu Murad 
Paşa, imparatorluğa bağlama u muduyla 
yalnız Fransa'yı memnun etmeye çalı
şıyordu. Osmanl ılar ile Safevi Türkleri 
arasındaki mezhep ayrılığı, onu Hıristi
yan mezheplerin çatışmasından daha 
fazla ilgilendiriyordu.  

İ lkbahar geldiği zaman serdan ekrem rüt
besiyle İ ran seferine çıktı. Görkemli or
dusu içinde Rumeli'nin, Anadolu'nun, 
Karaman'ın Sivas'ın, Şam'ın, Halep' in, 
Diyarbakır'ın, Batum'un, Erzurum'un,  
Kars 'ın, Arnavutluk'un tımarlı askerle
ri ile yeniçeriler, topçular bulunuyordu. 
Cesaretinin ve deneyiminin şöhreti sa
yesinde askerler arasında görülmemiş bir 
saygınl ığı vardı .  Eğitim, diplomatlık, 
savaşlar ve devlet işlerinde geçen dok
san bir yıl zihninde en ufak bir yorulqıa 
yaratmamıştı. Kaygı duymadan ölümün 
gitgide yaklaştığını anlıyor, son nefesi
ne kadar padişahın tahtının sağlamlaştı
rılması uğruna çalışmak istiyordu. 
Kanına en fazla susamış olan düşmanlar
dan Nasuh Paşa tedbirsiz olarak sadra
zamın karargahına geldiğinde, çevre
sindekiler bu fırsatı kaçırmamasını öğüt
lediler. Kuyucu Murad Paşa karşı çıktı: 
"Biliyorum, bu sefil benden nefret ediyor, 
fakat kalemini de, dilini de, kılıcını da ga
yet güzel yönetmesini biliyor. Ölümü 
devletimiz için iyi olmayacaktır. Tanrı, 
benden sonra sadrazam olabilecek kişile
ri ortadan kaldırınama asla izin vermez." 
Nitekim birkaç gün sora Erzurum yolu 
üzerinde ölüm, Kuyucu Murad Paşa'yı 
ziyaret etti. Yaşamını kurtarmış olduğu 
Nasuh Paşa, komutanlar tarafından ge
çici olarak serdar vekilliğine getirildi. Os
manlı ordusunun ağır ağır, güçlü bir bi
çimde toplanmasından kaygı duyan Şah 
Abbas, Iran'a girmelerini önlemek için 
Nasuh Paşa'yla görüşme olanakları ara
dı. İptal edilen seferden dönen ordu kış
laianna çekilerek görüşmelerin sonucu
nu beklerneye başladı. 
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Padişahın Eşi Cinayet işledi 
Nasuh Paşa serdarlıktan sadrazamlığa 
yükseltildi. Sultan I .  Ahmed'in henüz 
beşikte olan kızıyla ev !en dirildi, fakat kız 
daha olgun yaşa gelmeden öldü .  
III .  Murad döneminden beri harem, 
devlet işleri üzerindeki etkisini hemen 
hemen kaybetmişti. Safiye Sultan'ın, 
Canfeda Sultan'ın, Yahudi kadın Kira'nın 
ve babasının yüzlerce odalığının etkisi 
altında geçen dönemde, büyünün ve ka
dınların imparatorluğun bir parçası oldu
ğunu Padişah I. Ahmed'e öğretmişlerdi. 
Ateşli mizaca sahip olan, fakat aşk konu
sunda tokgözlü davranan padişah, ilk iki 
oğlunun annesinden başka kimseyi sev
memişti. 
Sultan Ahmed kız kardeşlerinden birin
den son derece güzel bir cariye almıştı. 
Bir an bu cariyenin etkisinde kalır gibi 
olunca, yasal eşi olan haseki, bu cariye
yi elleriyle boğmuştu. Cinayeti saklamak 
isteyen sultan hanım, öldürdüğü cariye
nin elbiselerini başka bir cariyeye giydir
miş ve karanlıktan yararlanarak padişa
hın odasına sokmuştu. Hileyi anlayan ve 
cinayeti ortaya ç ıkaran padişah çok kız
dığı için, eşinin yüzüne hançerinin sapıy
la vurmuştu. 
Bu korku nç saray iç i dramından birkaç 
gün sonra atıyla Atmeydanı'ndan geçen 
padişaha tutucu bir derviş bir taş fırlat
tı ve bu taş padişahın omzuna çarptı. He
men dervişin kellesi padişahın atının 
ayakları altına yuvarlandı. 
Devlet yönetiminin kadınların elinde 
olduğu Gürcistan'dan gelen bir elçi ka
dın güzelliği, görkemi ve konuşma ye-
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teneğiyle İstanbul 'da di l lere destan 
olmuştu� 
Şah Abbas 'ın elçilerinin gözlerini kamaş
tırmak isteyen Sultan Ahmed, şahane 
gösteriler tertipledi. Oyun alanında biz
zat kendisi sadrazaını .i le yarıştı, hatta 
gençliğinin verdiği güçle savurduğu ci
rit Nasuh Paşa' nın başını sıyırdı. Edir
ne ve Makedonya ormanlarİnda yapılan 
sürek aviarından sonra padişahın önüne 

1 • bin iki yüz geyik ve binlerce kuş geti-
rildi. 
Bunca yıl süren, savaşlardan sonra Kuyu
cu Murad Paşa'nın çabasıyla sağlanan ba
rış ve huzur tam iki yıl sürdü. Yeni Sad
razam Nasuh Paşa'nın, Şah Abbas ile im
zaladığı bir anlaşmaya göre, Fatih Sultan 
Mehmed döneminden beri Osmanlıla
rın eline geçmiş olan bütün eyaJetler 
lran'a verildi. 

Ormanda Ortaya Çıkan 
Kırıınlı Prens 
Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya ara
sında Transilvanya konusunda yeni  an
laşmazlıklar çıkıyordu.  Bocskai'nin ölü
münden sonra Macaristan kral hanedan
ları olan Batthory'lerin, Rakoczy'lerin 
arasında sürtüşme başgösteriyordu .  
Biri Avusturyalıların, bir başkası Lehis
tan'ın, öteki Ulahların yardımını isteye
rek durumunu kuvvetlendirmeye çalı
şıyordu. Eski haklarını Zitvatorok Ant
Iaşması ile yeniden kabul ettiren bağım
sız Macarlar da, bu eyaJet içinde karışık
lık ve düzensizlik çıkarıyorlardı. 
Macaristan sınırlarında görev yapan bey
lerbeyleri de Transi lvanya 'nın bu kısa 
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ömürlü prensleri üzerinde sık sık tercih
lerini değiştiriyorlardı. 
Bir süre Macar soyluları tarafından tutu
lan Gabriel Bethlen, Nasuh Paşa ile giz
li bir anlaşma yaparak, "Macar soylula
rının Bethlen' in iradesi altında birleşe
rek Osmanlıların dostlarını dost, düşman
larını düşman bileceklerine" ilişkin gü
vence veriyordu .  Bu girişimler ve anlaş
malar, Viyanalı ve lstanbullu d iplamat
lar tarafından istedikleri biçimde yorum
lanıyor ve hiçbir sonuca bağlanamıyor
du. Bu yüzden Tuna boylarında barış ta
mamen bozulmadan tehlikeye giriyordu. 
Ukraynalı Kazakların Karadeniz'deki li

man kenti Sinop'a beklenmedik bir 
baskın yapmaları ve kenti yağmalama
ları büyük şaşkınlık yarattı. Nasuh Paşa, 
bir hayli zaman geçirdikten sonra ken
te yardımcı kuvvet gönderdi. Üstelik ge
rekli önlem alınmadığını saklamak için 
Sultan Ahmed 'e yalan söyledi .  Nasuh 
Paşa'nın aleyhinde hareket eden Lala, 
Şeyhülislam ve kızlarağası bu felaketi ve 
sadrazarnın yalanını padişaha açıkladı. Öç 
alma hırsıyla bu yalancı vezirin bütün ya
şamöyküsünü anlattılar: 
"Babası baltacı idi, Arnavutluk orman
larında Hıristiyan olarak doğmuştu. Sa
raya baltacı olarak girmiş, sonra bir ye
niçeri ağasının yanında çavuşluk yapmış
tı. Önce imrahorluğa, oradan mabeyine, 
sonra beylerbeyliğine yükselmişti. Me
zopotamya'da bir aşiret başkanın tek kı
zıyla evlenmişti. Yönetimi altındaki eya
letİn elinden alınmaması için  sadrazama 
kırk bin duka altını ödeyecek kadar 
zenginleşmişti. Kuyucu Murad Paşa'nın 
karargahında muhalefette kalmış, tam 

idam edilecekken bu sadrazam tarafın
dan bağışlanmıştı. Ölümünden sonra 
onun yerine geçmiş, padişahın kızıyla ni
şanlanmış, velinimeti padişahın yanın
da küstah ve kesin iktidar sahibi olarak 
egemenlik sürmüştü. Aşırı vergi topla
ması ve zulmüyle herkesin nefretini 
kazanmıştı. İran ve Macaristan ile utanç 
verici anlaşmalar yapmıştı. F loransa, 
Ceneviz ve Malta kalyonları kadırgala
rının Karaman ve Mora kıyılarına saldı
rılarına aldırmamıştı. Sinop'un Ukrayna
lı bir korsan sürüsü tarafından yağma 
edilmesini yalnızca izlemişti. B ütün bu 
felaketleri padişahtan saklayarak hak et
tiği cezadan kurtulmak istemişti." 
Sultan Ahmed'in zaten yaralı olan ruhu 
üzerine düşen bunca suçlama, duraksa
madan öç alması için yeterliydi .  
Padişah uzun zamandır sadrazarnın bağ
lıl ığından kuşku lanıyordu .  B ir başka 
olay da sadrazarnın Kırım Hanlığı 'na 
kendi seçtiği bir prensi, han yapmak is
tediğini ortaya çıkarmıştı. B ir gün Edir
ne çevresinde avianırken yabancı bir do
ğanın, kendi doğanının avını alarak kaç
tığına tanık oldu. Bu küstahça hareket
ten fena halde sinidenen padişah atını 
ilerideki koruluğa sürünce, tepeden tır
nağa silahlı muhafıziarın ortasında Giray 
Hanedam'ndan bir prensle karşılaştı. Bu 
prens, sadrazarnın davetiisi olarak Edir
ne'ye gelmişti. 
Bu gizemli durum ve düşmanların sürek
li telkinleri, Sultan Ahmed'i sadrazarnın 
hanedan değişikliği yaparak daha rahat, 
daha güvenli  bir biçimde egemenlik 
sürme amacında olduğuna inandırmıştı. 
Osmanlı Hanedanı herhangi bir neden-

601 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

den son ferdine kadar ortadan kalkarsa, 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun başına ge
çecek olan tek yasal hanedan Kırımlı Gi
ray Hanlardı. Artık daha fazla bekleme
yi yersiz bulan padişah Kırımlı prensi ve 
muhafıziarını Yedikule Zindanları'na 
attırdı .  

��Hain! Demek Murad'ı 
Zehirleyen Sensin! "  
B u  olaydan birkaç gün sonra cuma nama
zından çıkan padişahın yolunu bir der
viş kesti ve Nasuh Paşa'nın maiyetinde 
çalışan Arnavutların ve Kürtlerin haksız 
yere karısını kaçırdığını  ileri sürdü. 
Padişahın lstanbul'a dönüşünden sonra 
çevresindeki kin ve nefret çemberinin 
daha da daraldığını fark eden Nasuh Pa
şa, Sultan I. Ahmed' i  aracı kılarak düş
maniarına büyük bir darbe vurmaya 
kalkıştı. Şeyhülislamın, kızlarağasının ve 
!alanın kellelerin i  istedi. 
Sulran Ahmed bu isteği reddetti. Ancak 
Nasuh Paşa 'nın düşmanlarını uyardı. 
İsteğİnin kabul edilmemesini  gözden 
düşme olarak kabul eden Nasuh Paşa, ır
kının verdiği vahşilikle düşmaniarına za
fer sevincini tattırmamaya ant içti. Ken
d isi gibi Arnavut olan kahyasını şeyhü
l islamı, kızlarağasını ve lalayı öldür
mekle görevlendirdi.  Arnavutluk dağla
rına kaçmak için de İstanbul'un dışında 
elli Arnavut atlısını hazır bekletti. 
Bir suç ortağı olduğu kadar nankör de 

olan kah ya, tasarlanan cinayetleri !alaya, 
şeyhülislama ve kızlarağasına duyurdu. 
Onlar da padişahı sadrazarnın sadakatsiz
liğine iyice inandırdılar. 
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Padişah, Divan toplantısına kadar hiçbir 
şey belli etmedi. Toplantı sırasında Na
suh Paşa, yine üç kişinin kellelerini is
tedi ve "Eğer bunu kabul etmezseniz, 
sadaret makamından çekileeeğim ve 
kendimi zehirleyeceğim" dedi. 
Zehirierne lafını duyan padişah, birden 
Kuyucu Murad Paşa'nın çadırında raki
bi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü 
hakkındaki dedikoduları anımsadı. Ken
dini  tutamayarak, "Ah, hain! Demek 
Murad 'ı  zehirleyen sensin ! "  d iye hay
kırdı. 
Bütün bunlara rağmen padişah hala son 
darbeyi vurmakta duraksıyordu.  Belki 
Arnavut yeniçerilerin aleyhine ayak
lanmasından, belki de damadının kanı
nı  dökmekten çekiniyordu. E rtesi gün 
cuma olduğu için padişah, Sadrazam Na
suh Paşa 'ya bir buyruk göndererek, gö
ren ek gereği namazda kendisine refakat 
etmesini istedi .  

N asuh Paşa 'nın Ölçüsüz 
Serveti 
Nasuh Paşa, rahatsız olduğunu ileri sü
rerek buyruğa uymadı. Bu red, padişah 
için kabulü olanaksız bir hakaret sayıl
dı. Başlarında ağaları olduğu halde, sa
rayın hiçbir zaman satın al ınamayan 
muhafızları olan iki yüz bostancı, silah zo
ruyla sadrazarnın sarayını işgal etti ve Na
suh Paşa'yı yakaladıkları yerde öldürdü. 
Nasuh Paşa şiddetli ihtiraslarının ve gu
rurunun kurbanı oldu. Eğer ölümüne ne
den olan bir serüvene atılmasaydı hem 
kendisi, hem padişah ve hem devlet için 
çok yararlı bir yönetici olabilirdi. 
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Doğuştan sahip olduğu dehası, cesare
ti ve konuşma tekniği ona erişilmez üs
tünlükler sağlıyordu .  Arnavut Nasuh 
Paşa ise ülkeyi çevirdiği dolaplarla yönet
meye kalkıştı ve böylece sonu çok kö
tü oldu. 
Serveti torbalar dolusu inci ve duka al
tını, her biri beş bin du ka altını değerin
de olan altın kabzalı bin sekiz yüz kılıç, 
bin iki yüz av ve savaş atı, top top sim
l i  kumaşlar, Acem halıları, yirmi bin de
ve, altı bin sığır, dört yüz Arap kısrağı ve 
Anadolu ile Rumeli 'de otlayan beş yüz 
bin baş koyundan oluşuyordu. Bu ölçü
süz serveti, Nasuh Paşa'yı, gördüğü ilgi
ye layık olamayan bir gözde yapan dev
letin hazinesine iade edildi. 
Padişahın öteki damadı Öküz Mehmed 
Paşa2 sadrazamlığa atandı. Şeyhülislam 
Hoca Sadeddinzade Mehmed Çelebi 
Efendi, Nasuh Paşa'ya karşı kazandığı za
ferden pek fazla yararlanmadan birkaç ay 
sonra yakalandığı vebadan öldü. O da ba
bası gibi Osmanlıların tarihini yazmıştı. 

Voyvodanın En Güzel Kızı 
Yolda Kayboldu 
Yeni sadrazam Mehmed Paşa'nın döne
mi, Şah Abbas ile barışın gereksiz bir bi
çimde bozulması, Osmanlılar için zafer
siz biten bir sefer ve yine pek onurlu ol
mayan bir anlaşmayla tarihe geçmişti. 
Sultan Ahmed ordunun onurunu kurtar
mak için Kaptanıderya Halil  Paşa'yı 
sadrazam yaptı. 

Ukraynalı Kazaklar Boğdan'ı  istila etti, 
Silistre'de oturan ve Boğdan' ı  Osmanlı 
koruması altında yöneten Stefan Thom
sa'yı topraklarından sürdüler. Sadrazam 
tarafından görevlendirilen İskender Pa
şa, Kazakları püskürttü ve Thomsa'yı ye
niden tahta oturttu . 
Kazak istilası sırasında Boğdan tahtına 
oturan voyvodanın dul eşi ve kızları 
beş yüz tutsak Kazak'la birlikte zincire 
vurularak lstanbul'a gönderildi. Boğdan
lıların Domina dedikleri asi voyvodanın 
dul karısı, kızlarının en gencini ve en ·gü
zelini yolda kaybetti. Osmanlı lar  ve ai
lesi kızı bulup getirene kırk bin duka al
tını ödül koydu. Prensesi güzelliğine hay
ran olan bir Kırımlı prens kaçırmıştı. 
Prens, ancak bir yıl sonra bu kadını  aş
kının ürünü olan ikizleriyle beraber or
taya çıkardı. Boğdanlı bu prenses hakkın
da, günümüze kadar gelen hiciv dolu 
halk destanları söylenmiştir. 
Sınır boylarında Kazakları kovalayan 
Osmanlıların istilasını önlemek isteyen 
Rus elçileri, o zamanki kaba sanatlarının 
üretimleri olan armağanlada lstanbul'a 
gelmişlerd i .  Bu a rmağanlar arasında 
kürkler, içi saman doldurulmuş av kuş
ları ve altmış fok dişi bulunuyordu. 
27 Eylül 1 6 1 7'de Lehistan'la imzalanan 
bir anlaşma Dniester üzerinde Osman
lılar ile Lehler arasında ileride çıkabile
cek bir çatışmayı önleyecek nitelikler ta
şıyordu. Lehistan, Ukraynalı Kazakların 
Ocsakow hattını geçmesine karşı çıka-

2 Öküz Mehmed Paşa (Damat): Türk devlet adamı (ölümü Halep 1 6 1 9). Karagümrük'te (istanbul) öküz nalbantı olan 
babası Kara Hüseyin (ya da Hasan) Ağa'nın oğlu olduğu için "öküz" lakabıyla tanınır. 1 .  Ahmed'in kızlarından Gev
her Sultan'la evlendiği için "Damat Mehmed Paşa" diye de anılır. 
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cak ve Eflak, Boğdan ve Transilvan
ya'nın içişlerine karışmayacaktı. 
Fransa 'nın korumasında olan Cizvit pa
pazlarının manevralanyla ortaya çıkan ba
zı d insel anlaşmazlıklar, Katolik devlet
ler ile Babıali arasındaki barışı sarstı. ls
tan bul 'daki Ortodoks patrik vekil ini  
rüşvet vererek taraflarına çektikleri için 
Cizvitler Yedikule Zindanları'na atıldı. 
Patrik vekili de onlarla işbirliği yaptığı 
için asılarak idam edildi. Fransa E lçisi, 
hapsedi len papazları kurtarmak için 
otuz bin duka altın fidye ödemek zorun
da kaldı .  
Sadrazam gibi b ir fırınemın oğlu olan 
Kardinal Clesel, Transilvanya sorununu 
çözüme kavuşturmak için Avusturya 
imparatorunu lstanbul'a bir elçi gönder
meye ikna etti. 

On Dördünde Tahta Çıktı 
Sultan Ahmed bu görüşmelerin sonunu 
görerneden öldü. Yaşama gözlerini yum
cluğu zaman henüz yirmi sekiz yaşınday
dı. On dört yaşındayken başlayan salta
nat dönemi zaman bakımından uzun sür
mesine karşılık, tarih bakımından önem
li olmadı. Döneminin ilk yıllarında gö
rülen enerj ik birkaç hareket, daha doğ
rusu zal imce tavırlar, sonunda her öğü
de baş eğen bir zayıflığa dönüşmüştü. 
lyiyi sever, doğruyu isterdi. Dönemini 
gören tarihçilerio ve elçilerin Sultan 
Ahmed için ortak övgüsü bundan ibaret
ri. Fakat bir büyük devlet adamı olama
dığı gibi, iyi ve açık yürekli de değildi .  
Taht, onun ruhunun erişemeyeceği ka
dar yüksekte kalıyordu.  
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Taht Kardeşe Geçti 
Sultan I .  Ahmed bir bölümü tahta, öte
ki bölümü de mezara gidecek olan Os
man, Murad, İbrahim, Mehmed, Kasım, 
Bayezid ve Süleyman adlarında yedi şeh
zade bırakmıştı. Fakat tarih tahta çıkar
ken, kardeşi Şehzade Mustafa'nın yaşa
mını bağışlayan ilk padişah olarak onu 
anmak zorundadır. 
Böyle bir hareket bütün Osmanlı ların 
Sultan I .  Ahmed' i  sevgiyle anımsa
malarına neden olmuştur. GerçektenJ:ie 
öldüğü zaman, hiçbir b içimde suçlan
madı. 
Osmanlılar hükümdarlarından, doğanın 
onlara verdiğinden daha fazlasını iste
mezler. 
Osmanlıların taht yasalarında hala geçer
li olan Cengiz Han yasası, ölen padişa
hın oğullarından önce kardeşinin tahta 
geçmesini buyururdu. Bu i lk Türk ge
leneklerinde yaş, kandan önce gelirdi. 
Taht üzerindeki hakların doğrudan oğu
la geçmesini önleyen bu yasa, Osmanlı
larda hükümdarıo kardeşlerini öldürme
sine neden olmuştur. 
Kardeşin  yaşamını bağışlamak demek, 
oğulların geleceğini  körlerrnek anlamı
na geliyordu.  Ancak Şehzade Musta
fa'nın bağışlanması Sultan I. Ahmed'i ve 
onun örneğini  uygulayan padişahları 
yüceltmiştir. Fakat bu örnek de impara
torluk için felaket olmuştur. 
Mustafa ancak bir hükümdar müsvedde
si olabilirdi. Doğa doğuştan onu sonsuza 
kadar ahmaklığa mahkum etmişti. Eğer 
Osmanlı yasaları hükümdarıo tahta geç
meden önce aklı başında bir adam olma-



G E N Ç  O S M A N  

sı koşulunu arasaydı, Mustafa nazik bir bi
çimde tahtan uzaklaştırılacak ve yerini ye
ğenlerine bırakacaktı. Fakat yasa, doğa
nın hükmü gibi kesindi. Padişah olarak 
Mustafa'yı ilan etmekte gecikilmedi. 
On dört yıldan beri cariyelerin kolların
da, annesinin, sütannesinin ve odalıkla
rının yanında yorgunluk gideren Sultan 
Mustafa'nın sarayın karanlıklarından 
çıktığını gören Osmanlılar, onun kişil i
ğinde saltanat döneminin yok olacağını 
okudular. 
Zayıf bir vücut  üzerinde ahmak bir ka
fa, erken bunamanın işareti olan uzun bir 
yüzün üzerinde dar bir alın, çökük ya
naklar, titrek ve ıslak dudaklar, soluk bir 
ten, boş bakışlada dolu gözler. 
İşte Mustafa'nın dış görünüşü . . .  Tam an
lamıyla sönmemiş olan zekası her zaman 
için uyuşuktu. 
Yaşamı tekdüzeydi. Çocuklarda ve idrak
siz insanlarda görülen hırsiara benzeyen 
acı ve zevk, iç güdülerinden başka bir şe
ye sahip değildi. 
İstekieri hayret uyandnacak niteliktey
di. Tek eğlencesi sarayın yüksek bir ye
rinden boğazın mavi dalgaianna bakmak 
ve havuzlarındaki balıkiarına altın para 
atm aktı. 

Mustafa Tahttan indirildi 
Yeni valide sultan, Hurrem Sultan'ın ya 
da Safiye Sultan'ın çekiciliğine ve hile
karlığına sahip olsaydı, böyle bir hüküm
dar sayesinde rahat rahat egemenlik 
sürerdi.  
Ancak Mustafa'nın annesi devleti göz
deleriyle yönetmek becerisine sahip 

değildi .  İmrahor ile evlenmiş olan vali
de sultan, harem içinde Köse m Sultan 'la 
çekişiyor ve yönetirnde etkili olmak 
için mücadele veriyordu.  Kucağında ge
ri zekalı bir şehzadenin uzun süren ço
cukluğunu geçirtmiş olmaktan başka 
bir unvanı olmayan bu Kürt kadın, bü
yük bir imparatorluğu kaprislerine göre 
yönetecekti. 
İşte bu iki kadının İmparatorluk üzerin
deki etkilerin i  yok etmek isteyen kız
larağası, sadrazama giderek Mustafa'nın 
akli dengesinin tamamen bozuk o'ldu
ğunu açıkladı .  I .  Ahmed'in en büyük 
şehzadesi Osman ' ı  tahta geçirmek için 
Osman' ın  annesi Mahfiruz Sultan' la 
anlaştı. 
Hiç kimseye en ufak bir çıkar sağlama
yacak olan bir padişahın tahttan düşürül
mesinde de kimsenin çıkarı bozulmaya
caktı. Komutanlar arasında i tirazsız ka
bul edilen bu darbe, din ve yasalara da 
uygundu. 
Sonu nda Su ltan M ustafa 22 Kasım 
1 6 1  7 'de oturduğu tahttan 26 Şubat  
161 8'de indirildi ve II .  Osman padişah 
ilan edildi. 
Dengesiz padişah yine cariyeleri, anne
si ve sütannesi ile sarayın kuytu bir da
iresine kapatıldı. Birkaç gün içinde tah
ta çıkıp ind irildiğini bile aniayacak ka
dar zekası yoktu. Bütün bu olaylar sürer
ken, gerek vezirlerin elini öpmesini, 
gerekse kapatıld ığı dairenin demir par
maklıklarını aynı ilgisizlikle, gülümseye
rek karşılıyordu. 
Sarayda bu değişiklikler olurken Halil 
Paşa, sadrazam ve serdan ekrem olarak 
İran sınırında Osmanlı ordusunu yöne-
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tiyordu. Şah Abbas'a karşı elde ettiği ba
zı üstünlüklerden dolayı ateşkes imza
lanmasını uygun gördü. 
Sadrazam Halil Paşa İstanbul'a çağrıldı. 
Padişah elinden mühürleri alarak onu 
tekrar kaptanıderyalığa atadı. Amcasını 
tahta çıkardığı ve üç ay süreyle padişah
lık yapmasına izin verdiği için Il. Osman, 
Halil Paşa'yı cezalandırmış oluyordu. Ye
rine Öküz Kara Mehmed Paşa sadrazam 
olarak atandıysa da önemli bir iş yapama
dığından birkaç aylık bir denemeden 
sonra görevden alındı. Yerine Tunus 
beylerbeyinin oğlu Güzelce Ali Paşa ge
tirildi. 
Güzelce Ali Paşa, Ege adalarından İs
tanköy'de doğmuştu. Yakışıklılığı, de
hası, güzel söz söyleme yeteneği ve ent
rika çevirme özelliğiyle dikkat çekiyor
du .  Rum asıllı olduğu söylenmektedir. 
Denizciliğe karşı da özel bir yeteneği 
vardı. 
Devlet hizmetinde derece derece yük
selmiş, bir ara Kıbrıs Valiliği'nde bulun
muş ve deniz savaşlarında Osmanlılara 
çok yararları dokunmuştu. Padişahın ve 
donanmanın hazinesini zenginleştiren 
gani metieri ve tutsakları sayes inde 
halk arasında büyük bir  şöhret yapmış
tı. Zarif hali, inceliği, yakışıklı oluşu ve 
ustaca yürüttüğü dalkavukluğuyla genç 
hükümdarıo kalbini  kazanmasını bil
mişti .  
II. Osman, bütün rakiplerini sürmesi için 
yeni sadrazama izin verdi. Eski sadrazam 
Öküz Mehmed Paşa, bütün serveti elin
den alınmış olarak yaşamının son gün
lerin i  Suriye'de geçirmeye mahkum 
edildi. İki hükümdarıo tahtan indirilme-
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sine ve çıkmasına karışan kızlarağası, gel
d iği yer olan Habeşistan 'a sürülecek 
entrikaların cezasını çekmeye yollan dı. 
Padişahın lalası olan Ömer Efendi, I l .  
Osman'ın üzerinde fazla etkili olmaya 
başlayınca, Sadrazam Güzelce Ali Paşa 
onu Mekke çöllerine göndermekte ge
cikmedi. 

Ve Ateşkes 
Bu arada çok sayıda şehzadenin ve pa
d işahın anneleri olan Safiye Sultan: ın 
ölümüyle saray onun egemenliğinden 
kurtuldu. On dört yıllık sürgünden son
ra sahip olduğu otoriteyi, Sultan Alı
med'in sevgil i  hanımı Kösem Mahpey
ker Sultan'a terk ediyordu.  
Padişahın henüz çocuk olan kardeşleri 

Murad, Süleyman, Kasım ve İbrahim bu 
Kösem Mahpeyker Sultan'ın çocuklarıy
dı .  Padişah I .  Ahmed'in gözdesi olduğu 
yıllarda, rakibesi ve II. Osman'ın anne
si Mahficuz Sultan ile sıkı bir arkadaşlık 
bağı kurmuştu. Bu iki haseki, Sultan Alı
med' in ölümünden sonra yazgıları ne 
olursa olsun, oğullarının yaşamı için bir
birlerini sevmeye ve desteklemeye ka
rar vermişlerdi.  
Sözüne sadık kalan Mahficuz Sultan, oğ
lu padişah I I .  Osman 'ı, eski sarayda ka
lan Kösem Sultan'ı  ziyaret etmeye ikna 
etmişti. Saygınlıklarını ve güzelliklerini 
kaybeden sultan hanımlar için bir çeşit 
türbe olan bu eski saray şimdiye kadar 
hiçbir padişah tarafından ziyaret edilme
mişti. Eski ve yeni harem arasındaki sa
mimiyetin anneleri ve eşleri kıskandıra
cağı düşünülmüştü. Babasının bir gözde
si uğruna ilk kez I I .  Osman, saray mai-
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yetinin kuşkularını uyand nacak bir gi
rişimde bulunuyordu. Kösem Sultan'ın 
onuruna verdiği dört gün dört gecelik eğ
lenceler i kabul ederek, eski sarayda 
zevk dolu günler geçirdi .  

Kantemir'in Tepkisi 
Boğdan Voyvodası Graziani ile Lehlerin 
anlaşması Babıali ile Lehistan Cumhu
riyeti 'nin arasında derin anlaşmazlıklar 
doğurdu. İskender Paşa, Lehistan ile 
Boğdan Ovası 'nda savaşlar verdi.  
Savaş sıras ında kılıçtan geçirilen yirmi 
bin asker ile savaştan sonra başkaldırdık
ları için idam edilen on bin tutsak bu hız
lı çarpışmaların tek sonucu oldu. Lehler, 
Dniester' i  geçmeyeceklerini, savaş taz
minatı olarak yüz bin duka altını vere
ceklerini ve yıllık vergiyi iki katına çıka
racaklarını söyleyerek barış istediler. 
Rehineler göndererek İskender Pa
şa'nın görüşmeler sırasında kendilerine 
inanmasını sağladılar. 
İskender Paşa, Osmanlıların rehinesi 
olarak Kırımlı Prens Kantemir'i Lehle
re yollamayı önerdi.  İskender Paşa ken
disine bu durumu açıklayınca Kantemir 
birden, "Sen gavur mu oldun? Otuz yıl
dır kılıcım onların babalarının ve oğul
larının kanlarıyla sulandı ve sen kalkıp 
beni onlara teslim ederek kazığa geçiril
memi, sonra da hafif ateşte kızartılma
mı istiyorsun! Lehler ile ancak kılıçla ko
nuşulur" d iye kükredi. 

Tarihçi Naima'nın3 yazdığına göre, Kan
teınİr gözleri şarap kadehi gibi kıpkırmı
zı bir halde Divan'ı  terk etti. 
İskender Paşa' nın öneride bulunduğu 
öteki askerler de Kantemir'le aynı tep
kiyi gösterd i.  

Yeni Zaferler 
Lehler bozgun halinde Dniester' in kı
yısına çekilmişlerdi. Irmağı geçerken dü
zeni  bozmak istemeyen ve önce süvarİ 
birliklerinin geçmesini uygun bulan ko
mutanlarına karşı ayakland ılar. Başıbo
zukluk sürerken, Osmanlılar ırmağın 
kıyısına erişti. Lehlerin kışkırtmasıyla 
ayaklanmış olan Boğdan Voyvodası Gra
ziani öldürüldü ve kellesi İstanbul'a 
gönderildi .  Leh ordusu ileri gelenlerin
den Kalinowski Dniester'i geçmeye ça
lışken atıyla boğuldu. Karşı kıyıda yaka
lanan Zolkievsky'nin kellesi sarayın ka
pısına asıldı. 
Bu cesur ve gürültücü soylular arasında 
sağ kalan Koniepolsky Yedikule Zindan
ları'na hapsedildi.  Kırk bin Leh'in cese
di Dniester kıyılarında kaldı. 
Bu zaferler Sadrazam Güzelce Ali Pa
şa'nın gururunu ve küstahlığını depreş
tird i .  Bütün H ıristiyan devletlerin elçi
lerine kötü davrandı. 
Venedik Cumhuriyeti'nin İstanbul tem
silcisi ve Graziani'nin kayınpederi Boris
si, ü lkesinin şikayetlerini bild irdiği için 
boğduruldu.  Avusturya İmparatorlu
ğu'nun boyunduruğu altında yaşayan ve 

3 Naima (Mustafa): Türk tarihçisi ve vakanüvisi (Halep 1 655-Patras 1 7 1 6) .  Genç yaşta istanbul'a gelerek 1 682'de Atik 
Baltacılar Ocağı'na girdi. Divan-ı Hümayun katibi oldu. Mora'da defter eminliği yaptığı sırada öldü. Naima Tarihi ad
lı yapıtı 1 734'te ibrahim Müteferrika tarafından iki cilt halinde, 1 863'te de altı cilt olarak istanbul'da basıldı. 
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II. Ferdinand'a başkaldıran Bohemya ve 
Macaristan elçisi, Divan ortasında bağ
cluru lmakla tehdit edildi .  
Ne var ki sadrazarnın sert davranışları pa
dişahın hazinesini dolduruyordu. Kurban 
bayramı nedeniyle hükümdarına on se
kiz genç cariye, yirmi Acem atı ve inci 
işlemeli yüz kaftan armağan etti. 
i mparatorluk başdefterdan vergi topla
mada yumuşak davrandığı gerekçesiyle 
Yed ikule Zindanları'na atıldı ve kişisel 
servetinden iki milyon altına el  konul
du.  Kıbrıs Adası yıllık vergisinin dışın
da kırk bin duka altını daha vermek zo
runda bırakıldı. lran ile Babıali arasında 
değiş tokuş edilen armağanların listesi bi
le Batılıların hayal gücünü aşacak nite
l ikteydi. 
Bin adet Çin parseleninden antika vazo, 
kırk kadife halı, ana karnından çıkarılmış 
deve tüyünden altmış seccade, kısraklar, 
filler, kaplanlar, gergedanlar, n ihayet 
olağanüstü güzellikte cariyeler iki ü lke 
arasındaki sahte ve nankör dostluğu 
sağlamlaştırdı. 

Sarayda Cinayet 
İşte bu görkem arasında bir saray cina
yeti ortalığı karıştırdı: Mahfiruz Sul
tan 'ın, zekası ve erkekçe mizancından 
dolayı annesine boşuna umut verdiği 
Şehzade Mehmed, 1 2  Ocak 1621  'de 
d ilsizler tarafından boğu ldu. 
Devletin yasası doğanın yasasını dinle
miyordu. Ancak zekaca gerilemiş olan
lara yaşama hakkı tanınıyordu. Kendisi
ni anasının kollarından almaya gelen dil
sizleri gören I. Ahmed'in dokuz oğlunun 
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ikincisi ve Osman ' ın küçük kardeşi ta
lihsiz Şehzade Mehmed, "Osman, dile
rim Tanrı senin de ömrünü kısa kılsın ve 
tahttan etsin.  Nasıl benim yaşamımı 
elimden alıyorlarsa, senin de canını öy
le alsınlar" d iye yakarmıştır. 
Bu gaddar önlemi genç hükümdara il
ham ettirdiği sırada zaten böbreklerin
den hasta olan Sadrazam Güzelce Ali Pa
şa, cinayetin üzerinden birkaç gün geç
tikten sonra öldü. Tutucu ve şaşkın bir 
Arnavut olan Ohrili Hüseyin Paşa sacla
ret makamına getirildi. 
Yeniçeri Ocağı'ndayken bostancı ol
muştu. Yaşamda kabul ettiği tek kural 
bütün toprakların padişaha ait ve efen
d isinin iradesinin ilahi bir buyruk oldu
ğudur. 
Her otoriteyi aşırılığa, dolayısıyla felake
te götüren cahilliğin kışkırttığı adamlar
dan biriydi. Genç Osman' ı on sekiz ya
şına bastığı sırada zaten daha önce yenil
miş olan Lehistan'a bir sefer yapmaya 
teşvik ediyordu .  
Edirne yolu üzerinde ordusunun başın
da ilerleyen padişahın birden önüne 
fırlayan dört di lencinin haykırışları, hır
pani giysileri ve hareketleri atın ürkerek 
şaha kalkmasına neden oldu. Korku, bir 
anda genç padişahı zalim yapıverdi. El i
nin işaretiyle dört d ilencinin kellesi ye
re yuvarlandı. 

Osman 'ın Kalbini Çaldı 
Tona'nın sağ kıyısında birliklerin karşı
ya geçmesi için köprüler kurulurken, 
Genç Osman atası Kanuni Sultan Süley
man'ın zırhlarını giymiş olarak askerle-
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rinin önünde gözüktü. Onun gibi büyük 
işler başarınayı umut ediyorsa da, yalnız
ca tutsaklara ok atmak ve gelişigüzel vur
maktan başka bir şey yapamıyordu. So
ğukkanlı zulmü askerlerini kızdırıyordu. 
Hotin önlerine geldiklerinde altmış bin 
Leh, Osmanlı ve Kırım kuvvetlerinin sal
dırısına karşı koydu.  Bu duraklamanın 
acısı  sadrazamdan çıkarıldı. 
Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşa sad
razam oldu. Avusturya, Rusya, Fransa, pa
pa ve Macaristan'dan yardım gören Leh
ler, bu seferde Osmanlıların yüz bin ki
şilik ordusuna başarıyla dayandılar. Uzun 
seferin sonunda her iki taraf da döktüğü 
iki yüz bin kişinin kaniarına değecek bir 
kazanç elde ederneden barış imzaladı. 
Bir an önce İstanbul 'a dönme isteğiyle 
yanan Genç Osman, Edirne'de rastladı
ğı odalığa aşık odu. Bu cariye de Hurrem 
Sultan gibi Slav kanından geliyordu ve 
Osman'ı  kendisine tutsak edecek bece
rilere sahipti. 
Asıl ismi Miliclia olan bu cariye Kırım
lılar tarafından Kuyucu Murad Paşa'ya 
armağan edilmiş, onun ölümü üzerine 
kızlarağasının eline geçmişti. 
Cariyeyi baba gibi seven ve büyüten kız
larağası sonunda onu azat etmişti. İlk gö
rüşte güze lliğine hayran kalan Genç 
Osman, hemen Miliclia'yla evlenıneye 
karar vermişti .  Aşklarından bir oğlu 
dünyaya gelmiş, baba olmanın verdiği se
vinç sevgis ine eklenince bu köle kadın 
haremin tek egemeni olmuştu. İstanbul'a 
dönen padişah, rakibi Güzelce Ali Pa
şa'nın ölümü üzerine sürgün bulundu
ğu Mekke'den yeni gelmiş olan lalası 
Ömer Efendi'yle karşılaştı. 

Lala ile kızlarağası Süleyman Efendi, da
ha önce Şehzade Mehmed'in öldürülme
sinde yaptıkları gibi genç padişahı etki
Iemek üzere anlaştılar. Anne olan ve 
genç hükümdarıo sevgisini ve ilgisini bi
raz daha fazla elde eden Slav kökenli ha
seki, sarayda durmadan eğlenceler dü
zenliyordu.  
Bu eğlenceterin birinde patlayan bir 
tüfek küçük şehzadenin ölümüne neden 
oldu. 
İmparatorluğu veliahtsız bırakmak kay-
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gısıyla hareket eden Genç Osman, şeri-
atın izin verdiği sayıda kadınla evlendi.  
İmparatorluğun yüksek rütbeli kişileri
nin kızlarını seçerek politikada deha sa
hibi olduğunu gösterdi.  Perrev Paşa'nın 
kızını aldıktan sonra şeyhülislamın kızıy
la nişanland ı. 

Şeyhülislamın Fetvası 
Bir diktatör için yasaları çiğnemek, hal
kın geleneklerini çiğnemekten daha az 
tehlikelidir. Padişahların, eşierini seç
mekte gösterdikleri geleneğin Genç 
Osman tarafından bozulması yeniçeriler 
ve halk arasında hoşnutsuzluğa neden 
oluyordu .  Genç Osman'ın akrabalık 
bağları kurduğu ailelerin günün birinde 
taht üzerinde hak sahibi olmalarından çe
kiniliyordu .  Savaş sırasında sİpahilere 
ödenen bahşişlerin eksik verilmesi, sa
vaş alanında kesilen düşman ketlesi 
için ödenen ücretin düşürülmesi ve so
nunda Sultan I I .  Osman'ın başkaldıran 
Dürzilerle savaşmak üzere Suriye'ye 
gitmek için hazırlanması hoşnutsuzluğu 
ayaklanmaya çevirdi. 
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Genç Osman 

Sadrazam ile şeyhülislam, padişahı bu se
fere çıkmaması için ikna etmeye çalışı
yorlardı. Ancak Genç Osman'ı  kararın
dan vazgeçiremiyorlardı. Lala ile kızla
rağası bu seferin bir hac ziyaretine dönüş
türülmesi için padişaha öğütte bulunu
yorlardı. Şeyhülislamın kızıyla yapılan 
düğün törenleri seferi ancak birkaç gün 
geciktird i. 
Genç Osman'ın gördüğü bir rüya hare
ketini daha da çabuklaştırdı. Rüyasında 
Hz. Muhammed yan ına gelmiş ve eliy
le yüzüne vurmuştu. 
Bu düşü, yorumlanması için lalasına 
anlattı. Lala da, padişahın Medine'deki 
Peygamber türbesine ziyaretini geciktir
diği için böyle bir düş gördüğünü söyle
di. Bu yorum Genç Osman'a bir ilahi va
hiy gibi gözüktü. Kayınbabası olan şey-
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hülislam, kaynaşma halinde olan başken
tin terk edilmesinin yanlış bir hareket 
olarak gördüğü için, pad işahı bu sefere 
teşvik eden tutucu kişilere karşı şiddet
le direndi. Ancak halifeler için haccın farz 
olmadığı hakkındaki şeyhülislam fetva
sı Sultan II.  Osman tarafından parça par
ça edildi. Başını döndüren bu dinsel il
ham padişahın felaketi olacaktı. 
Doğu üzerine giden ordunun ilk toplan
ma yeri olan Üsküdar'da orağının kurul
masını  buyurdu. Bu buyruk üzerine ye
niçeriler ile sİpahiler ayaklandı ve isya
nı bastırmak üzere gelen çavuşları öldür
düler. 
Padişahın kapıkulu askerlerini yanına al
madan Suriye 'ye gideceği ve orada 
Türkmenlerden ordu toplayacağı, son
ra yeniçerilerin ayrıcalıklarını ve orduda
ki üstünlüklerini ortadan kaldıracağı 
hakkındaki söylentiler, kapıkulu asker
lerini de ayaklandırmıştı. Hep beraber 
Atmeydanı'nda toplandılar ve şeyhülis
lama yazılı  bir soru sordular: 
"Padişahı yasal olmayan yeni liklere 
itenler ve gerçek Müslümanların mülkü
ne göz dikenleri katietmek vacip midir?" 
Damadının tehlikeli isteğine boyun eğ
mek niyetinde olmayan şeyhülislam 
böyle bir katlin vacip olduğuna ilişkin 
fetva çıkardı. Bu fetva, ayaklanmayı ya
sallaştırıyord u .  
Yeniçeri ağasıyla birliklerin subayları, is
yancıların karargah kurdukları Atmeyda
nı'ndan kovuldu. 
Daha önce Yedikule önlerinde demirle
miş olan donanınaya bindirilmiş yeniçe
riler de nöbetçileri zorlayarak ve subay
larının buyruklarını dinlemeyerek kara-
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ya çıktı ve başkaldırmış olan arkadaşla
rına katıldılar. 
Lalanın köşkü önünde toplandılar ve onu 
pencereye çağırarak aşağıya inmesini, ka
pıkulu ocaklarının isteğini padişaha gö
türmesini bildirdi ler. 
Lala, başkaldıranların bu ihtarına boyun 
eğeceğine, derviş kıyafetine bürüne
rek arka kapıdan kaçtı. Sadrazarnın sa
rayından, asilere karşı tüfek ateşi açıldı. 
Sarayı zorlamak için gerekli si lahları 
bulunmayan yeniçeriler hemen, Silahçı
lar Çarşısı 'na giderek s ilah satın almak 
istediler. Fakat si lahçıların yalvarmala
rı sonunda vazgeçip ve o geceyi kışiala
rında geçirdiler. 

Il .  Osman Yeniçerilerin 
İsteklerine Direniyor 
Sarayda tam bir kargaşa sürüyor, her ka
fadan bir ses çıkıyordu. Halk tarafından 
düşüncelerine daima saygı gösterilen din 
adamlarını saraya çağıran Padişah II .  
Osman, onlara bu karışıklığın nedenle
rini soruyordu. 
Din adamları padişahın Mekke'ye hac
ca gitmesinin askerleri kaygılandırdığı
nı ve kendisine bu konuda öğüt verdi
ğini bildikleri !ala ile kızlarağasına diş bi
lediklerini anlattılar. Padişah inatla di
rendi:  
"Gidin onlara söyleyin, Anadolu'ya se
fere çıkmaktan vazgeçtim Ama lalamı ve 
kızlarağasını görevden almayacağım!"  
Vaktin geç olması din adamlarının o ge
ce bu haberi askerlere iletmesini engel
ledi. Oysa o gece bir sürü uydurma ha
ber asker aras ında dolaştı durdu. 

Bostancıların sarayda hazırlanarak yeni
çerilcrin üzerlerine ani bir saldırıya ge
çecekleri söyleniyordu. Bostanetiara da 
yeniçerileri n top getirerek sarayın kapı
larında ve duvarlarında gedikler açaca
ğı bildiril iyordu.  

��Başınızı Vurdururum" 
19 Mayıs 1 622 günü güneş bu söylenti
lerle çalkalanan başkentin üzerinde 
doğdu. Fatih Camisi 'nin avlusunda ka
rargah kuran yeniçeriler, görüşm,eler 
yapmak üzere din adamlarını yanlarına 
çağırdılar. 
Din adamları da kazan kaldırmış asker
lerin karargahiarına gitmeyeceklerini, 
fakat Atmeydanı'nda toplanırlarsa görüş
meyi kabul edeceklerini bildirdiler. 
Bu sözler üzerine başkaldıranlar sabah 
namazını kıldı ve üç kez Tanrı 'nın adı
nı andıktan sonra düzen içinde Atmey
dam'na doğru ilerlemeye başladılar. 
Şeyhü lislam İstanbul camilerinin en 
ünlü on iki vaiziyle birlikte ayaklanan
ları Atmeydanı'nda bekledi. Yeniçeriie
rin katipleri olan Halil ile Feridun, kel
leleri istenen altı kişinin adlarının yazı
lı olduğu kağıdı şeyhülislama sundu. 
Ayaklananların idamını istedikleri altı ki
şi şunlardı: Lala Ömer E fendi,  Kızlara
ğası Süleyman Ağa, Başdefterdar Baki 
Efendi, Sadrazam Dilaver Paşa, Sekban
başı Nasuh ve Kaymakam Ahmed Paşa. 
Şeyhülislam ile din adamları bu adlar 
üzerinde bir süre tartıştıktan ve özellik
le sefere karşı olduğunu bildikleri Dila
ver Paşa'nın adına karşı çıktıktan sonra, 
Kapıkulu askerlerinin koşullarını Padi-
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şah II .  Osman'a bildirmek üzere saraya 
döndüler. 
Padişah onları dinledi ve "Bırakın bu se
filleri! Çıkardıkları düzensizlik içinde bo
ğu lup gidecekler" dedi. 
Buna din adamları, "Padişahım! Asilerin 
istedikleri verilmezse, kendiliklerinden 
alırlar. Şanlı dedeleriniz benzer durum
larda hep asilerin isteklerine bazı feda
karlıklar yaparak yanıt vermişlerdir" di
ye öğüt verdiler. 
B irden sert bir çıkış yapan padişah, 
"Susun, sanki asilerin sözcüsüymüş gi
bi  konuşuyorsunuz, bir kel ime daha 
söylerseniz başınızı vurdururum!"  d iye 
bağırdı. 
Bu buyruk karşısında din adamları sus
tu. Fakat padişahın inatçılığından dola
yı kızmış değil de kaygı duymuş gibi bir 
ifade takındılar. 
Eski sadrazamlardan yaşlı Hüseyin Pa
şa, yaşının ve h izmetlerinin bağlılığına 
gölge düşürmeyeceğini bildiğinden, Pa
dişah II. Osman'ın ayaklarına kapanarak 
"Padişahım, biz senin önünde bir h içiz. 
Eğer asiler benim de başımı isterlerse bi-

. zi unut ve kendini kurtarmak için bizi fe
da et !" d iye yalvardı. 
Sultan Osman bu sahneden duygulan
mıştı, fakat yumuşamadı. Şeyhülislam ile 
din adamları rehine gibi sarayda bir da
ireye kapatıldı. Ayaklanmanın sarayın dı
şında büyümesine göz yumuldu. 

Yeniçeriler Sarayın Birinci 
Avlusunda 
Sultan II .  Osman'ın yanıtını getirecek 
olan din adamları gecikince, Atmeyda-
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nı 'nda bekleyen asiler sabırsızlandı; sa
rayın bostancılar ve topçular tarafından 
korunma altına alındığı ve din adamla
rının hapsedildiğini sandılar. 
Bir yeniçeri sarayda olup bitenleri anla
mak amacıyla Ayasofya'nın minareterin
den birine çıktı ve Topkapı Sarayı'nın 
içine göz attı. Bahçede kimseyi görme
d i. Herhangi bir direnmeyle karşılaşma
yacaklarını anlayan asilerin cesareti da
ha da arttı. Hep beraber birinci aviuyu 
işgal ettiler ve ikinci aviuyu ayıran du-
varların üzerine çıktılar. 

• 

Sarayın odunluğuna dalari yeniçeriler, si
lahı olmayanlara odun dağıttılar. Padişa
hııı düşünmesi ve isteklerini kabul etme
si için birinci avluda birkaç saat bekle
di ler. 
Arada sırada içlerinden biri haykırarak !a
lanın, kızlarağasının ve sadrazarnın kel
lelerini  istediklerin i  anımsatıyordu. Di
laver Paşa'nın suçu bir gün önce kendi 
sarayını asilere karşı savunması ve içle
rinden birkaçını öldürtmesiydi. 

Akıllarına Mustafa Geldi 
İkinci avlunun kapıları menteşelerinden 
sarsılmaya başladı. Kısa bir süre sonra 
ayaklananlar ikinci avluya doluştu. Ay
nı bekleyiş, aynı sessizlik ve aynı haykı
rışlar sürdü. Birkaç akağası tarafından ko
runan Babısaadet, odu ntarla saldıran 
yeniçeriterin önünde yıkıldı. Hanedana 
duydukları saygıdan dolayı bir an durak
sar gibi oldular. 
Sarayın iç avlusunda bir taş sıra üzerin
de oturan din adamlarından biri ayağa 
kalktı ve yavaşça askerlere ilerleyerek, 
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"Bizim sözümüz bir işe yaramadı, gidin 
kendiniz söyleyin" dedi. 
Kalabalık önce çekinerek içeri girdi .  
İstemek cüretinde bulunduğu şeylerden 
korkar gibiydi. Her zamanki gibi bir ses 
kalabalığın ortak duygusu oluverdi.  
B ir kişinin umutsuz bekleyişinden mi, 
yoksa suç ortaklığı yapan birkaç harema
ğasının kışkırtmasından mı olduğu an
laşılmayan bu ses, "Sultan Mustafa'yı is
tiyoruz" d iye sarayın duvarlarında yan
kılandı. 
Sanki bir anda kararsızlıktan kurtul
muş gibi olan kalabalık hep bir ağızdan, 
"Evet, Sultan Mustafa 'yı isteriz! "  diye 
haykırdı. 
Düşüncesiz bir buyruk almış olan asiler 
bir anda sarayın açık kapılarından içeri 
dalıp avluları ve daireleri işgal etti. Ne
reye gideceğini bilmeden sağa sola ko
şuşuyorlar, koridorları arşınlayıp giderek 
daha ş iddetle, "Sultan Mustafa'yı iste
riz! "  d iye bağırışıyorlardı. 
Kendileri için meçhul olan bahçelerde, 
dairelerde, avlularda dolaşan bilinçsiz ka
labalığın önüne nihayet bir din adamı 
çıktı ve haremi gösterdi. Haremin bulun
duğu yer, bahçe tarafında kalın ve kapı
sız bir duvarla çevrilmişti. Ku b benin pen
cerelerinden içeri girmek isteyen asker
ler odunları duvarın önüne yığdı. 

Durmadan Su ltan Mustafa 'nın adını 
bağıran kalabalık pencereleri kırarken 
derinden gelen bir ses, Sultan Musta
fa'nın bulunduğunu bildirdi .  
Bu haber üzerine cesaretleri artan yeni
çeriler, son nefeslerine kadar efendile
rine bağlı kalmaya karar vermiş birkaç 
zenci haremağasının aşağıdan attıkları 
oklara rağmen kubbeyi deldiler, ipte aşa
ğı sarkarak mahrem sarayın avlusuna 
ayak bastılar. Sonunda ahmak Mustafa'yı 
dairesinde bir sedirin üzerinde buldular. • 
Hemen ayaklarına kapanarak, "Padişa-
hım, ordu dışarıda sizi tahtta oturtmak 
için bekliyor" dediler. 
Budala Mustafa, tahtan indirilmesini 
anlamadığı gibi yeniden tahtta çıkması
nı da anlamamıştı. Yalnız "susadım" 
diyebildi. Ayaklanmanın başından beri 
yiyecek ve su verilmeyen Mustafa'ya 
kubbedeki yeniçeriler su yetiştirdi. Ku b
beden harerne giren yeniçerilerden bi
ri eski saraya koşarak Mustafa'nın anne
s ini4 buldu, oğlunun yaşadığını ve onu 
tahtta geçireceklerini bildirdi. 

İlk Kurhanlar Lala ile 
Kızlarağası Oldu 
Oğlunun boğdurulduğunu sandığı için 
umutsuzluk içinde olan, fakat durumu 

4 Sultan Mustafa'nın annesinin adı bilinmiyor. l l .  Osman'ın tahttan indirilmesiyle ilgil i entrikaların başında gerçek adı 
Mahpeyker olan Köse m Sultan bulunuyordu.  Köse m Sultan Padişah 1 .  Ahmed'in eşlerinden biriydi ve Şehzade Mu
rad'ın (IV. Murad) annesiydi. Murad'dan başka iki oğlu daha vardı. Kösem Sultan, oğlu Murad'ı tahta çıkarmak isti
yordu. Ancak 1. Ahmed' in, Mahfiruz adlı eşinden dünyaya gelen Osman ile Mehmed, Murad'dan büyüktü ve taht Os
man'ın hakkıydı. Kösem Sultan, rakibesi olan Genç Osman'ın annesi Mahfiruz Sultan'dan çekiniyar ve bu hasekinin 
valide sultan olmasını istemiyordu. Sultan Mustafa'nın annesi olan ve adını bilemediğiriıiz valide sultan, yani padişah 
l l l .  Mehmed'in eşi yaşlanmış ve üvey oğlu 1 .  Ahmed'in padişahlığı döneminde Eski Saray'a sürülerek etkinliğini kay
betmiş bir kadındı. Bu durumu Kösem Sultan için tehlike oluşturmuyordu. 
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ogrenince sevincinden deliye dönen 
anne ne yapacağını bilemiyordu.  Mus
tafa ise yeniçeriterin elleri üstünde taşı
narak halka gösterilmek üzere şeyhülis
lamın atma bindirilmişti. Fakat atın üs
tünde dik durması için iki kölesinin yar
dımları da yetmiyordu .  
Şaşkınl ığından v e  ahmaklığından at  
üzerinde duramayan Sultan Mustafa, 
hemen yere indirilip avluda aceleyle ku
rulan bir taht üzerine oturtulmuştu. 
Kalabalığın alkışiarı ve haykırışlarından 
kulakları uğu ldayan zavallı Mustafa, 
gözleri karanlığa alıştığı için çevresinde
ki kılıçların parıldamasından çok rahat
sız oluyordu. 
Mustafa'nın taht üzerinde halka göste
rilmesi sırasında, dışarıdaki avlu larda 
din adamları ve asiler arasında başka olay
lar cereyan ediyordu.  
Mustafa'nın ordu tarafından yeniden 
tahta geçirilmesi olayı, amacını aşan ve 
halk ile orduyu kışkırranları bile e lde 
ettikleri zaferin aşırılığı yüzünden kor
kutan bir ihtilal olmuştu. I I .  Osman'ın 
kayınbabası şeyhül islam, din adamla
rı ve aydın kişiler Mustafa'nın ahmak
l ığını herkesten iyi bilen devlet adam
ları olarak, kötü öğütlere kulak veren 
bir genç padişah yerine, h içbir öğüdü 
anlamayacak derecedeki dengesiz ya
ratığı tahta geçirmek gibi bir düşünce
yi asla desteklemezlerdi. Hayret ve 
dehşet içinde budala sultanın tahta 
oturtulmasını izleyenler, bu olayın hal
kın, ordunun ve sonunda devlet büyük
leri n in ortaya ç ıkarak ayaklananları  
doğru yola getireceğine inanıyorlardı. 
Bu yüzden onlarla Mustafa 'yı tahta 
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geçirenler arasında şiddetli bir tartışma 
başlamıştı. 
Sultan Mustafa'yı isteyen seslerin duyul
duğu ilk anlarda, padişah II. Osman'a ha
reme sığınmasını ve !ala ile kızlarağası
nı asilere teslim etmesini öğütlemişler
di. Son anda kendisini kurtarmak için, bu 
iki zavallıyı rehine olarak tutan II .  Os
man, sarayın gizli bir kapısını açtırarak 
iki adamını askerlerin kucağına attı. 
Ancak !ala ile kızlarağasının parçalanmış 
cesetleri askerlerin gaddarlığını giderme
di .  Hala "Çok yaşa Sultan Mustaf�" 
sesleri duyuluyordu. 
Din adamları askerlere boşuna sesleni
yordu:  
"Çılgınlar, daha fazla ne istiyorsunuz? Is
tedikterinizi fazlasıyla elde ettiniz. Hay
di şimdi padişahımızı rahat bırakın ."  
Askerler ve halk bu uyanlara alaylı ya
nıt veriyorlardı :  
"İstediğimizi elde ettik; Sultan Musta
fa 'yı tahta geçirdik." 
Şeyhülislam sonunda duruma müdaha
le etmek zorunda kaldı: 
"Kardeşler, yoldaşlar, Sultan Osman si
zi selamlıyor ve kutluyor. Başka istekle
riniz varsa onları da verecektir. Onun adı
na söz veriyoruz. Fakat hak etmediği tah
ta oturan Sultan Mustafa'yı korumakta 
devam ederseniz, kendinizin ve bütün 
Osmanlı ların felaketini  hazırlarsınız. 
Gelin sözümüzü dinleyin." 
Askerler şöyle yanıt veriyordu :  
"Bunu söylemek için çok geç kaldınız. 
Biz şimdi padişahımız Mustafa 'yı bul
duk. Siz de bizimle beraber ona itaat 
edin." 
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Din adamları şöyle yanıt veriyordu :  
"Hayır, Sultan Osman tahtta olduğu sü

rece bu mümkün değildir." 
Halkın ve askerin içinde en sabırsız 
olanları birden haykırdı ve "Biz yasa fa
lan dinlemeyiz. İşte sizleri sessizliğe ve 
imparatorluğu verdiğimiz padişaha bağ
lı olmak zorunda bırakacak şey" diyerek 
ellerindeki kılıcı gösterdiler. 
Bunun üzerine tüm asiler ellerindeki kı
lıçlarını, baltalarını, odunlarını havada sal
lamaya başlad ı. Şeyhülislam ile d in  
adamları kendil iğinden büyümesine 
izin verilen ayaklanmanın artık bastırı
lamayacağını  anladı. İçlerinden biri kor
kudan öldü, d iğerleri içlerinden nefret 
ettikleri Sultan Mustafa'yı yüksek ses
le tanı dı! ar. 
Buyrukları üzerine minarelere çıkan 
müezzinler bütün kente Osmanlıların 
yeni hükümdarının Sultan Mustafa ol
duğunu ilan etti. 
Budala padişah kölelerinin yardımıyla bir 
arabaya bindirildi, halk ve yeniçeriler at
ları çözerek arabayı çekmeye başladı. 
Mustafa'yı annesine göstermek üzere es
ki sarayın yolunu tuttular. 
Anne ile oğul birbirlerine sarılarak, II .  
Osman'ın buyruğuyla boğdurulan Şeh
zade Mehmed'in akıbetine uğramadık
ları ve başanya kavuştukları için sevin
diler. 

Bir Kayıkçı Bulamadı 
Bu arada hala ortalıkta görünmeyen II .  
Osman, başkaldıranları kaygılandırıyor
du.  Kıyafet değiştirerek Üsküdar'a kaç
tığı, orada kendisine sadık yeniçerilerle 

kente döneceği, ayaklananları cezalan
dırıp Sultan Mustafa'yı boğdu racağı 
hakkında söylentiler almış yürümüştü. 
Padişahlarının güvenliğini  sağlamak 
kaygısıyla hareket eden yeniçeriler, Sul
tan Mustafa 'yı yanlarına almış ve gece
yi geçirmek üzere karargah kurdukları 
camiye gitmişlerdi. 
Gerçi Il. Osman, Üsküdar'a kaçmak için 
Harem Dairesi 'nden çıkmış ve deniz 
kıyısına inmişti, ama saray içindeki kar
gaşalıklardan korkan kayıkçılar ortalıkta 
gözükmüyor. Bu sefer eski veziri HUse
yin Paşa yeniçerilerin kışlasına yakın 
olan Şehzade Camisi'ne sığınmış, destek
lerini sağlamak için görüşmelere hazırla
nıyordu.  Hüseyin Paşa, yeniçerilerin aç
gözlülüğünü bildiği için yanına altın do
lu keseler almayı da ihmal etmemişti. 
Yolda giderlerken Hüseyin Paşa'ya yak
laşan görevlilerden biri, 
"Yeniçeriler başka bir padişahı tahta 
geçirmişlerken, Sultan Osman'ı  onların 
kışlasına bu kadar yakın bir yere götür
mek doğru olur mu?" diye sormuştu. 
Alın yazısına karşı dinsel bir tevekkül
le bağlı olan Hüseyin Paşa, "Devlet ve 
ikbal kime nasipse onun olur. Padişahın 
kim olacağının önemi yok, iş ki dünya
nın düzeni bozulmasın" diye yanıt ver
di .  Osmanlı devlet adamlarının dilinde 
dünya demek, imparatorluğun başken
ti demekti. 

Ye�çeriAğası Paramparça 
Edildi 
Şehzade Camisi 'nin bilinmeyen bir ye
rinde, askerlerinin isyanını hoş karşıla-
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mayan yeniçeri ağasını huzuruna çağıran 
Sultan II. Osman, eğer yeniçeriler düzen
li olarak kışialarma dönederse ve Mus
tafa'yı teslim ederlerse, her birine elli du
ka altını, birer parça atlas kumaş verece
ğini ve gündeliklerine de on akçe zam 
yapacağını söyledi. 
Komutanlarının bu öneriyle geldiğini öğ
renen yeniçeri subayları itaate yönelir gi
bi oldular. Gün doğarken yeniçerileri av
lularında topladılar. Yeniçeri ağası konuş
masının her taraftan duyulması için 
yüksekçe bir yere çıktı .  Fakat askerler
den bazıları bir tuzaktan çekiniyorlardı. 
Ağalarının geceleyin Genç Osman'ın 
adamlarıyla görüştüğüne dair bazı şey
ler kulaklarına çalınmıştı. 
Daha komutanları Sultan II. Osman ile 
anlaşmaya gitmeleri için ilk sözlerini söy
lerken, "İn aşağı, alçak!"  diye bağrışma
lar duyuldu. 
Bir yeniçeri birden yerinden fırladı, 
ağayı aşağı çekti. Havada parlayan kılıç
lar onu paramparça etti. Ağanın kahya
sı ile çavuşu, Il .  Osman'ın saklandığı ca
miye kaçarak cinayeti haber verdi.  
Sultan II .  Osman ve yanındakiler, ken
di sonlarını işaretleyen bu cinayetin ay
rıntılarını dinlerlerken, birkaç yeniçeri es
ki saraya giderek hem yeni  valide sulta
nı selamlamaya, hem de oğlunun ahmak
lığını bildikleri için imparatorluğu yöne
tebilecek bir sadrazam seçmesini isteme
ye hazırlanıyorlardı. 
Okuma ve yazması olmayan valide sul
tana yardım eden bir yeniçeri, ayaklanan
ların ağızlarından çıkan ilk isimleri dev
letin yüksek makamiarına getiriyordu.  
Ahmed'in damadı Davud Paşa sadrazam, 
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halkın Sultan Mustafa 'yı oturttuğu ara
banın yanında gitmiş olan Derviş Ağa İm
rahor, atamaları yazan yen içeri saray 
mabeyincisi oldu. 
Halk ve yeniçeriler öçlerini almak için 
sadrazarnın ya da şeyhülislamın iznine 
gerek görmüyorlardı. Ağalarının sarayın
da muhafaza ettikleri padişah müsved
desinin çevresinde dizilmişler bir hare
ket, bir haykırış ya da bir dilekçeyle as
kerlerin hemen uygulamaya hazır olduk
ları buyrukları kendi istekleri doğrultu
sunda çıkartıyorlardı. Lala Ömer E(en
di 'nin, eski sadrazamın, Nasuh Paşa'nın, 
Başdefterdar Baki Efendi'nin idam fer
manları onlar öldürüldükten sonra yazı
lıyordu. 

Kölesi işaret Ediyor 
Mustafa Başını Sallıyor 
Kaymakam Ahmed Paşa ile bütün vezir
lerin adları, düşmanları ve rakipleri tara
fından söylendikçe idam fermaniarına al
kışlar arasında ekleniyordu. II .  Osman'ın 
meyhaneler ve fuhuş yuvaları hakkında 
aldırdığı bütün önlemler ve yasaklama
lar kaldırıld ı. 
Her zaman uygar hakların ortadan kal
dırılmasından yana olan askerler, oyun
cakları olan yeni  padişahtan imparator
luğun bundan böyle bir ortanın yardı
mıyla en sert biçimde yönerilmesin i  is
tediler. 
Ne kabul etmesini, ne de reddetmesini  
bilen Sultan Mustafa, yanında mürebbi
ye gibi duran iki kölesinin uyarılarıyla ba
şını sallıyor ve her istenileni kabul edi
yordu.  
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Kışialarında ağalarını öldü ren yeniçeri
ler, içlerindeki bazı hainlerin yol göster
mesiyle şimdi I I .  Osman'ın peşine düş
müşlerdi. Hainler, genç pad işahın aşe
vinin mutfağında saklandığını  bildirdi
ler. İçeri giren yeniçeriler, Sultan II .  Os
man 'ı has ır ların altında gizlenirken ele 
geçird i.  Üzerinde giysi olarak uzun bir 
gömlek, başında sarık olarak haremağa
larının giydiği cinsten keçe külah vardı. 
Belki alay etmek istediğinden ya da acı
dığından, bir yeniçeri kendi sarığını pa
d işaha giydirdi .  Ötekiler genç hüküm
dan ite kaka ve ağır küfürler savurarak 
d ışarıya çıkarıp topa! ve uyuz bir ata 
bindird iler. Bu biçimde halkın önüne 
çıkarılan kimse bir gün önce, Osman
lıların deyimiyle, "yeryüzüne gölgesi
n i  düşürerek" herkesi titreten hüküm
dardı. 

Soylu Pişmanlık 
Eski Sadrazam Hüseyin Paşa ile Bostan
cıbaşı Mahmud son ana kadar efendile
rini terk etmek istemediklerinden aynı 
yerde yakalanmış! ardı. Onlar da yeniçe
riler tarafından uyuz atın ayakları d ibi
ne atıldılar. 
Daha önce meyhanelerde sarhoş olup re
zalet çıkaran yeniçerileri bağışlamış olan 
Mahmud'un canına kıyılmadı. Fakat 
Lehistan Seferi sırasında kendilerini 
ateş hattına süren ve askerin kırılacağı
nı  ileri sürenlere, "Bana ne! Benim için 
önemli olan zaferdir. Padişahın askere ih
tiyacı mı var? Eğer binecek eşek bula
mazsak, atlara bineriz" diye yanıt veren 
yaşlı Sadrazam Hüseyin Paşa 'yı affetme
di ler. 

İçine giydiği zırhı sayesinde kalbine 
doğru savrulan kılıç darbelerinden ko
runduğu için kafasını kestiler ve cesedi
ni Il. Osman 'ın önüne attılar. 
Kendi sefil durumunu bir an unutan II .  
Osman, "Allahım, hiç  olmazsa bu adam 
suçsuzdul Eğer onun öğütlerini dinlesey
d im, bu felakete uğramazdım" d iyerek 
gözyaşı döktü. 
Bu soylu pişmanlık bile askerleri yumu
şatmadı. Her şey, hatta içinde bulunduk
ları durum bile kurbanların aleyhjne 
dönüyordu.  Eğer korkakça davranı!ırsa 
lanet ediliyor, cesaret gösterilirse öf
keyle karşılanıyordu.  
Bazı yeniçeriler halkı güldürrnek için Os
man'ın bu gece de bostancılarıyla kenti 
dolaşıp meyhanelerde şarap içen asker
leri yakalatıp yakalatmayacağını, daha 
kindar olanları da Tuna'dan Fırat'a ka
dar ülkeler fethedenlerin Osman'ın silah 
altına almak istediği Türkmenler mi ol
duğunu soruyordu. Daha alçak ve hain 
olan bir yeniçeri atın yanından gidiyor ve 
arada bir padişahın hacağını  sıkarak acı
dan haykırmasına neden oluyordu.  
Sultan Mustafa'nın bulunduğu caminin 

karşısındaki yeniçeri kışiasma getirilen 
Osman'a, halk öfkeyle bakıyordu. İki pa
dişah ve iki dönem karşı karşıya gelmiş
ti. Aralarında yalnızca bir meydan bulu
nuyordu .  Halkın bir bölümü Sultan 
Mustafa'ya sevgi gösterilerinde bulunur
ken, öteki bölümü IL Osman'a küfür ve 
lanet yağdırıyordu. 
Bu kadar garip bir saltanat değişikliğinin 
traj ik görünümü ve uyandırdığı acıma 
duygusu nihayet kalabalığı etkilerneye 
başlamıştı. 
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Öğle ezanı için minarelere çıkan müez
zinlerin sesini duyan bir bölüm yeniçe
ri, bunun Osman'ın idamı için bir işaret 
olduğunu sandı. Bunun üzerine halk kış
laya doğru döndü. Yeniçerilere seslene
rek, Osman'ın tahttan indirilmesini ka
bul ettiğini bildirdi ve asla öldürülmeme
sini  istedi. 
Sultan II. Osman'ın bulunduğu odaya 
gelen Sadrazam Kara Davud Paşa, genç 
hükü mdan i teleyerek pencerenin önü
ne çıkardı ve henüz idam edilmediğini 
göstererek halkı yatıştırdı. 

Yürek S ızlatan Bir 
Konuşma 
Halkın kendi lehine bir tutum takınma
sından umutlanan Il. Osman, belki mu
hafızlarının kalbini ve aklını çelebiiirim 
umuduyla, "Hünkarınıza ne yapmayı ta
sarlıyorsunuz?" diye sordu. Başındaki gü
lünç başlığı atarak, gözyaşları içinde ye
niçerilerden özür d iledi ve belki günün 
birinde kendilerinin de böyle merhame
te muhtaç bir duruma düşebilecekleri
ni anımsattı. 
Kara Oavud Paşa ile odada bulunan 
Cebecibaşı bir an önce Osman'ın solu
ğunu keserek ortalığı daha fazla karıştır
masına engel olmak istediler. Cebeciba
şı elindeki kemendi padişaha doğru sal
ladı.  Göz ucuyla onun hareketlerini iz
leyen II. Osman hemen elini kemendin 
düğümü i le boynu arasına soktu ve bo
ğulmasını önledi. 
Yeniçeri subayları Cebecibaşı'na, böyle 
bir anda acele etmemesini, ll. Osman'ın 
yaşamının bağışlanmasını isteyen halkın 
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gözü önünde kendilerinin sorumlu ola
cakları bir harekete girişilmemesini tem
bih -ettiler. İ damın, koruması altındaki 
budala padişahın saltanatını, valide sul
tanın etkinliğini ve kendi gücünü güven
ce altına alacağından emin olan Sadrazam 
Kara Oavud Paşa, bakışlarıyla cellatlara 
cesaret veriyordu. 
Osman, Kara Davud Paşa'ya dönerek, 
"Be hey zalim, ben sana ne yaptım? İki 
kez seni  ölümden kurtarmadım mı? Di
van'ın elinden aldığı rütbeleri tekra� ia
de etmedim mi? Bana bu kinin nereden 
geliyor?" d iye haykırdı. 
Odanın bir köşesinde duran ve durumun 
Sultan Il. Osman'ın lehine yumoşadığı
nı fark eden Sultan Mustafa'nın annesi, 
"O yılandır, sözünü dinlemeyin; eliniz
den kurtulursa h içbirinizi canlı koy
maz !"  d iye cellatları kışkırtıyordu.  
Valide sultanın sesini duyan Oavud Pa
şa ikinci kez cellatlara işaret etti. Fakat 
araya giren subaylar halkın merhameti
ne karşı gelmek istemedikleri için ke
mendi çıkardılar. 
İyice cesaretlenen ll. Osman yeniçeri
lerin baş ına dönerek, "Bu görevi sana 
kim verdi?"  d iye sordu.  Cebecibaşı, 
"Sultan Mustafa" diye yanıt verince, 
"Sultan Mustafa delinin birid ir; kendi 
adını bile bilmez. Gel aç şu pencereyi, 
kullarıma hitap edeyim" dedi. 
II .  Osman'ın sözlerinden etkilenen ye
niçeri subayı kışianın avlusuna bakan 
pencerelerden birini açtı. Ölmeyi kabul 
etmeyen genç bir adamın yaşam içgüdü
sü, tahttan i nd irilen bir hükümdarın 
bir türlü kaybolmayan direnci, halktan 
öldürülmemesi için gelen İstekierin ru-
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huna verd iği umut ışığı, tahta çıkarılan 
rakibinin aptallığının herkesçe bil in
mesi ve nihayet yarı çıplak görünü
müyle gözyaşlarının uyandıracağı etki
ye olan güveni II. Osman'a gerçekten 
yürekleri s ıziatan bir konuşma gücü 
vermişti. 
Osman'ın sözleri yeniçeri subaylarını ve 
halkı kederlendirirken Sadrazam Kara 
Oavud Paşa'yı da perişan etti. Bahtsız pa
dişah artık halkın aleyhine dönmesini 
beklemiyordu .  Onlara şöyle seslendi: 
"Ağalarım, sipahilerim, ye niçerilerim 
ve siz babalarımı Beni beşiğİrnde koru
yan, savaş alanlarında savunan, d ivanla
rında eğiten ve tahtımı esirgeyen s izler! 
Eğer cahill iğimle ve gençliğimle kötü 
öğütlere kulak vermiş isem, neden be
ni, kendi hükümdarınızı alçaltacak de
recede aşağılıyorsunuz? Eğer beni padi
şahınız olarak görmek istemiyorsanız, bu
nu bir kelimeyle söyleyin yeter. Hemen 
tahttan iner, Osmanlı adını ve onurunu 
düşüren bu davranışlara son verilmesi
ni sağlar; ne sizleri, ne de kendimi leke
letıneden bir kenarda ölür giderim." 
Askerlerin arasında bulunan halk bu 
sözler üzerine ağlamaya başladı ve tek 
tük pişmanlık sesleri duyuldu. 

Hangisine Acımalı? 
II.  Osman'ın sesini duyan Sultan Musta
fa birden ortaya çıkıverdi. Valide sultan, 
caminin koridorlarından geçip gelen ve 
bunalım geçiren oğlunu teselli etmeye ça
lışıyordu. Bu padişah müsveddesi halk ile 
askerler arasında ortaya çıkan tartışmala
rı her duyuşta yerinden sıçrıyordu. 

Osman'ın taraftarlarının içeri girip ken
disini alacağı nı sanıyor, bir türlü yerin
de duramıyordu. Kapılara, pencerelere 
koşarak, kendisine kaçacak delik aramak 
için zayıf parmaklarını kanatncasına de
mir parmaklıkları zorluyordu .  İki köle
si onu bir yere oturtmak için hayli zor
lanıyorlard ı. 
Mustafa 'yı hem dehşet, hem de acıma 
duygularıyla izleyenler, tahta geçiril
miş böyle bir hükümdara mı, yoksa 
böyle bir hükümdan kabul etmek zorun
da kalacak devlete mi acımak gere�tiği
ne karar veremiyorlardı. 
Sultan Osman ise, yaşamı ve imparator
luğu için mücadele veriyordu.  Yüzü sol
muş, yarı çıplak, başı açık bir halde ki
mi zaman Davud Paşa'dan, kimi zaman 
halktan, kimi zaman yeniçerilerden ken
disine ve devlete acımalarını istiyordu.  
Valide sultanın hareketleri, Sultan Mus
tafa'nın çığlıkları, Sultan Osman' ın ya
karışları ve uyarıları ayrı ayrı ya da hep 
birden kalabalığın dikkatini çekiyordu. 
Cellatları ile kurbanının arkasında duran 
Davud Paşa, halkın dikkatin in  cami ta
rafına çekild iği bir andan yararlanarak, 
üçüncü kez Cebecibaşı'ya kemendi at
ması için işaret etti. 
Daha önce de Sultan Osman'ı  kement
ten kurtarmış olan yeniçeri subayı yine 
kemendi havada yakaladı ve nefretle cel
latların suratiarına attı. lik hırsiarı geçen 
ve yavaş yavaş yaptıklarından pişmanlık 
duymaya başlayan yeniçeriler subayla
rının bu hareketini alkışlad ı. 
Kara Davud Paşa bu durum üzerine ci
nayetini ertelernek zorunda �aldı ve 
Sultan Osman bir avuç yaşlı yeniçerinin 
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ortasında ölüm ile yaşam arasındaki si
nir bozucu bekleyişini sürdürdü. 

Genç Osman Yedikule 
Zindanları 'na Kapatıldı 
Sadrazam kışladan çıkarak camiye gitti. 
Bu arada isyan eden halk ve yeniçeriler 
tarafından Mustafa'nın eski saraya götü
rülmesi için kullanılan araba tekrar orta
ya çıkarıldı. Bu sefer Sultan Mustafa ca
miden saraya götürüldü .  Yollara biriken 
kalabalık Sultan Mustafa önlerinden 
geçerken onu acıma duygularıyla selam
lıyordu. 
Zavallı Mustafa'nın haline acıyan ve onun 
hapsedildiği yerden kurtulmasına sevinen 

Osmanlılar tahtın bir gölge hükümdara 
teslim edildiğin i  göremiyorlardı. 
Bu yarı muzaffer, yarı alaylı yürüyüş sü
rerken, Sadrazam Kara Davud Paşa'nın 
aklına yeni bir plan geldi. Davud Paşa, 
tasarılarını tehlikeye düşüren yeniçeri
leri kışialarından çıkarabilmek için, Sul
tan II. Osman ile Hüseyin Paşa 'nın ya
kalandığı sırada yanlarında bulunan al
tınlardan yaralanınayı düşündü. Paranın 
yeri açıklanınca yağmaya katılma isteğiy
le bütün yeniçeriler kışialarını terk etti 
ve naralar savurarak yeniçeri ağasının 
köşküne koştular. 
Altınları yağmalayan yeniçerilerin pek 
çoğu, o geceyi sarhoş bir halde meyha
nelerde geçirdi. 

Rieault'nun Genç Osman 'ın at üzerinde Yedikule 'ye götürülüşünü tasvir eden resmi 
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Böylece rehinderin muhafazasında gev
şek davranılmasını sağlayan Davud Pa
şa bir manga bostancıyla birlikte kışlaya 
gitti ve Sultan II. Osman'ı, şanına layık 
bir yere hapsetmek bahanesiyle aldı. 
Ellerindeki meşalelerin aydınlattığı ve 
hala gürültülerin sürdüğü sokaklardan ge
çen bu kafile, talihsiz sultan ı  Yedikule 
Zindanları'na götürüyordu. Değişik duy
gular altında kalan halk, Genç Osman'ı 
Yedikule'ye kadar izledi. Ancak zindanın 
kapıları kapandıktan sonra dağıldı .  
Halk arasında dolaşan söylentilere göre, 
Sultan Mustafa'nın bir kez daha saltanat
ta kalamayacağına karar verilirse, pişman 
olmuş ve aklı baş ına gelmiş olan Sultan 
II. Osman yeniden tahtta geçirilecekti. 
Hanedanın geleceğiyle ilgisini kesen her 
Osmanlının kalbinde ve aklında Sultan 
Osman'ın öldürülmesi için bir istek kal
mamıştı. 
Yalnızca hakaretlerinde iyice ileri gitmiş 
ve II .  Osman'ın kalmasıyla kend i  gele
ceklerinden umut kesmiş olanlar, onun 
ölümünü istiyorlardı. E n  başta, iktidar
ları ve özellikle kendi canları için kaygı 
duyan Kara Davud Paşa ile valide sultan 
geliyordu. 

Affedilmez Eylem 
Yedikule Zindanları 'nın ağır kapıları 
henüz kapanmış ve dışardaki sessizlik 
kalabalığın dağıtıldığını belirtmişti ki, ya
nında cebecibaşı ve kuvvetli çavuşlarla 
Davud Paşa, padişahın odasına girdi. 
Yirmi dört saattir çektiği acıya rağmen 
gücünü yitirmemiş ve üç kez kementten 

. kurtulmuş olan Sultan II.  Osman, karşı-

s ın daki dört cellat ile umutsuzca dövüş
tü. On sekiz yaşında genç bir adamla 
idam işlerinde deneyimli cellatlar arasın
da geçen mücadele sırasında odadan 
uzun süre haykırışlar, feryatlar, ini ltiler 
duyuldu. Sultan Osman dayanıyor ve 
Yedikule muhafızlarının yardımına ko
şabileceğini ya da dışarıdaki halkın mü
dahale edebileceğini umuyordu .  
Oysa muhafızlar parayla kandırılmış, 
halk ise çoktan dağılmıştı. Sonunda ke
ment Il. Osman'ın başına geçirilmiş\ dü
ğüm sıkılırken, iki çavuş ile Davud Pa
şa, padişahın bileklerini ayırmaya çalışı
yorlardı. Buna rağmen bu arslanın gücüy
le başa çıkamıyorlardı. Bu tip iğrenç iş
lere alışmış olan Kalenderoğlu adında bir 
cellat, Sultan Osman'ın hayaların ı sıktı. 
Korkunç acıdan kendini kaybeden ve bir 
an gevşeklik gösteren Sultan Osman 
Han boğulmuştu artık . . .  
Sadrazam Davud Paşa, Sultan Osman 'ın 
kulağını kestirerek, ipek mendil içine 
koydu ve Genç Osman'ın artık ölmüş ol
duğunun ve oğlunun taht yolunda rakip
s iz kaldığının kan ıtını valide sultana 
yolladı. Bu olay Osmanlıların Tanrı'nın 
gölgesi dedikleri hükümdarlarına karşı 
yaptıkları ilk affedilmez eylemdir. 

Hammer'in İlginç 
Benzetmesi 
Tarih konusundaki derin bilgisiyle insan
lığa hizmet etmek isteyen Hammer, 
ırkları ve suçları sık sık birbirleriyle 
karşılaştırır. 
Hammer Bizans lmparatoru Andronikos 
i le ayrıntıların ı  buraya aktardığımızı 
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sandığımız Sultan Il. Osman'ın öldürül
mesi olayları arasında bir benzerlik bul
muştur. 
Ünlü tarihçi Hammer şöyle yazar: 
"lmparator I. Andronikos ile II .  Os
man'ın yazgıları büyük benzerlikler gös
terir. I. Andronikos, bir zamanlar gözü
nü oydurduğu I I .  Aleksios Komne
nos'un hapsed ild iği yere getirildiği za
man, sanki deniz bunca zamandır dalga
Ianna atılan cesetlerin katilini tanımış gi
bi onu olanca hızıyla kıyıya atmıştı. 
Okçular tarafından zincire vurulmuş bir 
halde rakibi II. lsaikos 'un huzurunda en 
iğrenç işkencelere uğradı. Önce tokatlan
dı, sonra tekmelendi. Eskiden gözleri
ni oydurduğu erkeklerin karıları saçları
nı yoldular, dişlerin i  kırdılar. B ir eli ke
s ildi, bir gözü çıkarıldı ve Blakernes Sa
rayı'nın Anekas Kulesi'ne atıldı. Kendi
s ine yiyecek ve içecek verilmedi. 
B irkaç gün sonra öteki gözü de oyuldu. 
Ayaktakımının maskarası olsun diye uyuz 
bir deveye bindirildi ve kentin sokaklann
da dolaştırıldı. Başına topuzia vuruldu.  
Bazı kiş iler baş ından aşağı sidik dolu 
kaplar boşalttı ve burun deliklerine ça
mur tıkadı. Bir başka grup her türlü pis
lik emdirilmiş süngerleri ağzına soktu. 
Sonra Atmeydanı'na götürölerek d iş i  
kurt i le  sırtlan heykellerinin arasındaki 
sütunun yanına asıldı. 
Çektiği bunca acı arasında 'Yarabbi, acı 
bana, zaten kırılmış olan bu kamışı da-

ha fazla kırma' d iye yakarıyordu .  B irta
kım sefil yaratıklar elbiselerini parçala
yarak çıkardı, içlerinden biri elindeki ka
zığı gırtlağından sokarak bağırsaklarına 
kadar içini parçaladı. İki Latin, kılıçla
rının keskinlİğİnİ üzerinde dened iq. 
Nihayet son nefesini verdi. 
Bu işkenceler tahtından indirilmiş bir hü
kümdara şimdiye kadar yapılan en iğrenç 
ve en acımasız cezadır. Fakat görüldü
ğü gibi, B izans 'ın vahşeti Osmanl ıların 
padişahlarına layik gördükleri hakaret
leri kat kat aşmaktadır! " 
Bu iki cinayetten birini ötekine oranla 
daha zalimce göstermek ya da birini ta
rih önünde affettirmek amacıyla Alman 
tarihçinin kanlı benzetmesinin üzerin
de durmayacağız. Yalnızca şunu vurgu
layacağız: 
I. Andronikos ölümü hak etmişti. Sultan 
II. Osman ise yalnızca merhamete muh
taçtı. Fakat bir hükümdarın yargılanma
dan ceza görmesi de ayrı bir suçtur. Hu
kuka, yargıçlara ve merhamete dayanma
dan ceza vermeye kalkan halk, bütün so
rumluluğu üzerine alır ve sonuçta öcü
nü almaktan öte insanlığın onurunu le
keler. Sultan II. Osman'ın saltanat dö
nemi, Osmanlı tarihinde cesedinden 
başka bir iz bırakmamıştır.5 
Yenileşme tarihimizi görkemli düşünce
leriyle başlatan ve ideali uğruna canını 
feda edinceye kadar uğraşan Genç Os
man hakkında Hasan Beyzade, Naima, 

5 Sultan l l .  Mahmud ile Sultan 1 .  Abdülmecid'in yenileşme hareketlerinin etkilerinde kalan Lamartine'in Sultan 1 1 .  Os
man' ın yenilikçi girişimlerini yeterince ineelemediği görülmektedir. l l .  Osman'ın kısa süren saltanat dönemi, "Osman
lı tarihinde cesedinden başka bir iz bırakmayacak" kadar silik değildir. Üç yüz yirmi yıllık Osmanlı kurumlarının yavaş 
yavaş işlevini yitirdiğini ve artık işlemez hale gelmesinden dolayı yenileşme gereğini ilk gözlemleyen ve eyleme geçen 
l l .  Osman olmuştur. Yani Genç Osman ilk yenilikçi Osmanlı padişahıdır. Koçi Bey risalesinde Yeniçeri Ocağı'nın 
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Peçevi, Solakzade, Kara Çelebizade ta
rihlerinden, Katip Çelebi'nin Fezleke
si'nden oluşan Osmanlı kaynakların
dan, yabancı yapıtlar arasında da Ham
mer, La Valee, Jonquiere ve Jorga tarih
leri gibi genel kaynaklardan başka doğ
rudan doğruya "Genç Osman Olayı" için 
çağdaş Türk ve yabancı yazarlar tarafın
dan yazılmış kitaplar ve monografıler var
dır. Genç Osman 'ın devrim ilkelerinin 
en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: I
Yeniçeri ve sİpahi ocaklarını kaldırıp, yer
lerine Anadolu, Suriye, Mısır Türkleri ile 
Türkmenlerinden oluşan bir milli  ordu 
kurmak. 2- Din adamları sınıfını devlet 
işlerinden uzaklaştırıp din ocağı haline 
getirmek. 3- Haremi tasfiye etmek, sa
ray geleneklerini değiştirmek, haneda
nın Türk ailelerinden nikahla kız alma
sına yol açmak. 4- Fatih'in ve Kanuni'nin 
eskiyen yasalarını yeni koşullara uygun 
duruma getirmek. 5- Başkenti İstan
bul'dan Anadolu 'ya taşıyıp gayri milli bir 
çevreden milli bir çevreye geçmek. 6- Kı
yafette yenilik yapmak. İşte Genç Os
man'ın tasariayıp uygulamaya başladığı 
yeni düşüncelerde, Avrupa'nın ancak 

XVII .  yüzyıl sonlarıyla XIX. yüzyıl baş
larından itibaren tasariayacağı milliyet ve 
laiklik ilkeleri görülmektedir. 

İçoğlanlarının Tepkisi 
Geceleyin Sultan II .  Osman'ın cesedi 
gizlice atalarının türbesine gömüldü. 
Damadının idam edilmesine çok üzülen 
şeyhülislam makamından istifa etti, ye
rine başkası getirildi .  Sultan I. Musta
fa'nın ikinci saltanat dönemi, zaferle so
nuçlanan büyük ayaklanmaların sonun-

• 

da halkın ve askerlerin zihnini bulandı-
ran dalgalanmalar ve geriye dönüşlerle 
başladı .  
Sultan Mustafa annesi  i le Sadrazam 
Davud Paşa'nın sarayında bir gösteriyi 
izlerken, toplanan askerler Davud Paşa'yı 
çağırarak alana inmesini ve cinayetinin 
hesabını vermesini istediler. 
"Neden sana emanet ettiğimiz Sultan 
Osman'ı  öldürdün?" d iye sordular. 
Sadrazam, "Onu, padişahımız Sultan 
Mustafa'nın iradesiyle öldürdüm" d iye 
yanıt verdi. 

bozulmasının 1 582'de din adamları sınıfının çökmesinin de 1 594'te başladığını yazmıştır. Katip Çelebi de Yeniçeri Oca
ğı'nın bozulmasının yine aynı yıllara rastladığını, Düstur-ül Amel Li-islah il-Hale/ adındaki risalesinde an latmıştır. Kitab

ül Makbul fi Hal-il Huyu/ adıyla at cinsinin ıslahına ait bir kitap yazan Kadızade Mehmed Efendi bile istanbul'da " ih
tilal-i nizam-ı aleme sebeb" olan başıboş kişilerin gittikçe çoğalıp asker ve din adamları sınıfiarına dahil olmalarından 
yakınmıştır. XVII. yüzyılın ilk yıllarından itibaren bozulmaya başlayan kurumlar, asker ve din adamları sınıflarından iba
ret değildir. Başındaki hanedanla birlikte saray örgütünde de çöküntü başlamıştır. Harem, Yavuz Sultan Selim'den iti
baren Osmanlı Hanedanı ana tarafından bir cariye sülalesi haline dönüşmüş, 1. Ahmed döneminden sonra kozmopo
litleşmiştir. Genç Osman'ın yapmak istediği devrim hamlesi de bu yozlaşma la ra karşı bir tepki mahiyetindedir. istan
bul'un fethinden ve devletin imparatorluk durumuna kavuşmasından önceki dönemlerde görülen Şeyh Bedreddin'in 
eylemi gibi dinsel ve toplumsal başkaldırı bir yana bırakılacak olursa, i lk yenileşme girişimi de Genç Osman'ın yaşa
mına mal olmuştur. Yenileşme ve devrim tarihimizin başlangıcını oluşturan 1 622 yılından, saltanatın kaldırılmasına 
rastlayan 1 922'ye kadar tam üç yüz yıl boyunca Osmanlı imparatorluğu'nu n, bir başka deyimle başkent istanbul'un 
siyasal yaşamında yalnız iki büyük akımın çarpıştığı görülmüştür. Bu üç yüz yı l içinde hep yenilikçi düşünceler tutucu
luğa tepkiden doğmuş ve her yenilik hamlesi tutuculuğun kurbanı olmuştur. 
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Cinayetin kötülüğünü bir budalanın ol
mayan iradesine mal eden bu yanıt, o gün 
için askerleri sakinleştirdi. Fakat ertesi 
gün daha kalabalık geldiler. Sultan Os
man'ın öldürüldüğü gün kargaşalıktan ya
rarlanarak kaçanların kellelerini isteme
ye başladılar. Sadrazam Davud Paşa ken
di kellesini kurtarmak için onların öldü
rülmelerine razı oldu. Fakat daha önce as
kerlerin elinden kurtulmuş olan kur
banlar, Anadolu'nun aşılmaz dağlarının ar
kasında çoktan kaybolup gitmişlerdi. 
Budala bir hükümdara hizmet etmekten 
u tanç duyan ve gururları ile ihtirasları
nı  okşayan kendi yaşlarındaki II. Os
man'ın öldürülmesine üzülen içoğlanla
rı, c inayette parmağı olduğu sanılan 
kızlarağasını parçaladılar. 
Cesedini  ayaklarından Atmeydanı 'na 
asarak, halka "Bu hadım, val ide sultan 
ve Davud Paşa'nın da kışkırtılmasıyla 
Sultan Osman Han'ın kardeşlerin i de 
idam ettirmeyi düşünüyordu" dediler. 
lçoğlanları tarafından uyarılan yeniçeri
ler ve s İpahiler yeniden toplanarak, ha
nedanın son bireyleri olan şehzadelerin 
öldürülmelerini planladığı için Davud 
Paşa'nın başının vurolmasını istediler. 
Yeni Şeyhülislam Yahya Efendi, padişah 
katlinde sorumluluğun Davud Paşa'nın 
üzerinde olduğunu söyleyerek valide sul
tandan onu görevinden almasını istedi.  
Eski suç ortaklarının bile Davud Paşa'ya 
sırt çevirdiği ni gören ve imparatorluğun 
ellerinin arasından kaydığını hisseden va
lide sultan, Davud Paşa 'yı azlederek, ye
rine aşçılıktan sancak ve beylerbeyliği
ne yükselmiş M ere Hüseyin Paşa 'yı 
sadrazam yaptırdı. 
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Yeni sadrazarnın ardı arkası kesilmeyen 
ayaklanmalara karşı sert davranacağı 
umuluyordu. Ancak Sultan II. Osman'ın 
öldürülmesinde parmağı olduğunun du
yulması tamamen başarısız kalmasına ne
den oldu. 
Askerlere ulufe dağıtıldığı gün Sadrazam 
Hüseyin Paşa'nın yanına elinde kılıcıy
la bir yeniçeri yaklaştı ve "Sultan Osman 
Han' ı ne yaptınız?" diye sordu.  
Halkın ve askerlerin pişman lığı bu ye
niçerinin sesinde yankılanıyordu.  
Bu pişmanlık gitgide yerini kızgınlığa b ı
raktı. lntikamcı asker kılıcını hafifçe Hü
seyin Paşa'ya dokundurdu, fakat anında 
yetişen çavuşların darbeleri altında can 

. verdi. 

��ı· 
t .. k' " s emezu . 

Bu heyecan yaratan olay bir başka ola
yı doğurdu. Askerlerin ayaklanmasından 
çekinen sadrazam, savaş bahanesiyle 
orduyu başkentten uzaklaştırmak iste
di. Sultan Osman'ın tahttan indirildiği 
gün, Sultan Mustafa'nın dolaştınldığı ara
banın yanında soylu bir İmrahor gibi gi
den Yeniçeri Ağası Derviş Paşa'yı görev
den alarak işe başladı. 
Bu azli gizlemek isteyen Sadrazam Hü
seyin Paşa, Derviş Paşa'yı Karaman 
Beylerbeyliği'ne atadı. Bir saltanat kayı
ğı Derviş Paşa'yı Mudanya Limanı'na bı
raktı. 
Ağalarının birden kaybolmasından kay
gılanan ve onun deniz ortasında boğdu
rolduğuna inanan yeniçeriler kazan kal
dırdı, silahlarını kuşanarak sarayın avlu
sunu bastılar, sadrazarnın hemen azledil-
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mesini ve cezalandırılmasını istediler. As
kerlerin çıkardığı gürültüyle telaşianan 
valide sultan hemen Sultan I. Mustafa'ya 
kapıkulu askerine hitaben bir hattı şe
rif yazdırdı .  Bu hattı şerifde Sul tan 
Mustafa şöyle diyordu:  
"Davud Paşa, Gürcü Mehmed Paşa ve 
Lefkeli  Mustafa Paşa'dan hangisini is
terseniz sadrazam seçin,  benim için 
önemli değildir. Sizin arzunuz, benim ar
zumdur." 
Bu hattı şerif kapıkulu askerinin öfke
sini daha da artırdı. Artık i taat etme yo
lundan çıktıklarını fark ediyorlar, fakat 
devlet yönetme işinin kendilerine göre 
olmadığını da çok iyi biliyorlardı. "lste
mezük" haykırışiarı daha çok duyulma
ya başlandı. Hattı şerifi oğluna yazdırmış 
olan valide sultan askerlere görünmesi
nin etkileyici olacağını düşündü. 
İnce bir tülle örtülü olarak haremden dı
şarı çıktı ve yakaran bir tavır takındı. Hint 
tülü altında fark edilen zarif yüz hatları 
ve nemli gözleriyle bir kadının alışılma
mış bir biçimde görünmesi, valide sul
tana karşı duydukları saygı, ayaklanma
nın ilk günü geri zekiilı oğlunu kurtar
mak ve onu tahta çıkarmak için göster
diği çabanın anılarda canlanması, as
kerlerin yere kapanmasına yetti. 
Yeni  sadrazaını seçme hakkını kendile
rine bırakan hattı şerifi yırtarak, padişah
larının serbestçe seçeceği sadrazaını ta
nıyacaklarına söz verdiler. 
Padişahın sütannes inin kardeşi Lefke
li Mustafa Paşa, valide sultanın telkiniy
le sadrazam olarak atandı. Kısa bir süre 
devleti yönettikten sonra, kilisenin en 
büyük rütbelerini bir eşek sürücüsü ile 

çalgıcıya verdiği bahane edilerek aley
hine ayaklanmalar başladı .  
Üç ay sonra Gürcü Mehmed Paşa, döne
min üçüncü sadrazaını olarak mühürle
ri teslim aldı. 

Halk Genç Osman'ınAcı 
Sonunu Unutamıyor 
Kendi kaynağında saygınlığını yitiren ik
tidar artık turunamaz duruma gelince, 
korkutarak yönetimi sürdürmeye çalış
tı. Sarayın bütün ağzı sıkılığına rağmen 
Sultan II. Mustafa'nın budatatara özgü 
eylemleri İstanbul'da ağızdan ağıza çal
kalanıyordu. 
Padişah bazen bakıcıtarının el inden 
kurtuluyor, sarayın bahçesinde sağa so
la koşuyor, yeğeninin idamını unutarak, 
tahtı devretmek içi n  Sul tan II .  Os
man'ı çağırıyordu. Bazen de atıyla kayı
ğa binerek, denizi bu durumda aşmak is
dyordu. B ir keresinde kendisini pey
gamber ilan etmiş, gökten vahiy indiği
ni ileri sürmüştü. 
Çevresindekiler de gerek acıdıklarından, 
gerekse dalkavukluklarından söyledik-

. •  lerini kabul eder göründü. Zihin gerili
ğini bir masumiyet belirtisi olarak kabul 
eden saf halk, Tanrı'nın takdiri olarak ka
bul ettiği bu zaafa saygı gösteriyor, çıl
gın hükümdarıo uydurma vahiylerine 
inanıyordu.  
İmamlar ve şeyhler halkın d insel inanç
larını  sağlamlaştırmak amacıyla Sultan 
Mustafa'nın uyduruk sözlerini değişik bir 
biçimde yorumluyordu.  Onun her gün 
odasına kapandığını, ağlayarak dua etti
ğini, yeğeni Sultan Osman'ı cennette ba-
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şında taçların en ulu olanını taşırken gör
düğünü anlatıyorlardı. Bu durumda halk 
da ağlıyor ve dua ediyordu. 
Şeyhleri ve imamları memnun etmek is
teyen sadrazam şarap satışını şiddetle ya
saklayan önlemler koyunca, askerlerin 
h iddetini üzerine çekti. Daha önce sada
rete getirild iğini ve görevden alındığını 
gördüğümüz Derviş Paşa ikinci kez 
sadrazam oldu ve tekrar görevden uzak
laştırıldı. 
Mehmed adında bir hadım, Derviş Pa
şa'nın arkasından sadaret mührüne sahip 
oldu. Yıllarca devlet hizmetlerinde bu
lunmuş ve sarayı, kışlayı karıştıran olay
lara katılmamış bir adamdan çok şey bek
leniyordu. Yeniçeriterin durmadan ayak
lanmasından usanmış olan İstanbul hal
kı, asileri ezmeyi kafasına koymuş olan 
sadrazaını destekliyordu. Önce yeniçe
riterin gözdesi haline gelen Derviş Pa
şa'yı servetinin hesabını sormakta teh
dit etti. 

Suçlu Kim? 
Mehmed Paşa'ya karşı ilk kez kazan de
virdiklerinde, halkın tepkisiyle karşıla
şan yeniçerilerden, ekmeğini ve tuzunu 
yedikleri Sultan II. Osman'ın hesabı so
ruldu . 
Genç Osman'a karşı gösterdikleri nan
körce davranışlardan dolayı bütün say
gınlıklarını kaybeden kapıkulu askerle
ri ne yanıt vereceklerini bilemed iter. II .  
Osman ' ın öcünü almak bahanesiyle 
beylerbeyleri, paşalar, komutanlar Babı
ali'nin buyruklarını dinlemeyeceklerin i  
ve genç hükümdarıo ölümüne neden 
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olan yeniçerilerden bunun hesabını er 
geç soracaklarını ilan ediyorlardı. 
Bunların arasında en fazla dikkati çeken
ler, Trablusşam Beylerbeyi Yusuf Paşa 
ile Erzurum Beylerbeyi Abaza Paşa ge
liyordu. 
Hile i le yükselmesini bitmiş, kan dök
mesiyle tanınmış ve o ana kadar yaptı
ğı zorbalıkların cezasız kalması sayesin
de daha aşırı hareketlere cüret edebile
cek bir duruma gelmiş olan Yusuf Paşa 
bir Türkmen'di .  
Bir süre önce yeniçerileri eyalerinden 
kovmuş, kendi adına, yerli halktan kur
duğu Sekban adındaki milis kuvvetleriy
le zalim yönetimini sürdürmeye çalışı
yordu. Padişahın öldürülmesi gibi gerçek 
ve milli bir sorunu bayrak edinmiş böy
le bir paşa, yeniçeriler için bir hayli teh
likeli oluyordu.  
Çerkezlere komşu Abaza aşiretinden 
geldiği için Abaza Paşa denilen Erzurum 
beylerbeyi, Safevileri yenen Kuyucu 
Murad Paşa'nın sonradan azar edilen kö
lelerindendi. Kaptanıderya Halil  Pa
şa'nın donanmasında cesaretiyle göze gir
miş, yavaş yavaş bütün rütbeleri alarak 
yükselmişti. I I .  Osman'ın tahtına ve 
yaşamına mal olan, yeniçerilerden kur
tulmak için Suriye çevresinde yeni asker 
toplama girişiminde başrolü üstlenenler
den biri olan Yusuf Paşa da yeniçeriie
rin koyu düşmanıydı. 
lsyanının İstanbul'da d uyulması, Sadra
zam Gürcü Mehmed Paşa 'ya karşı yeni 
bir ayaklanmaya neden oldu. Kaptanıder
ya Halil Paşa ile sadrazam, yeniçeriterin 
asi Yusuf Paşa ile gizlice anlaştıklarını ve 
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Mere Hüseyin Paşa'nın kızını ona ver
diğini söylüyorlardı. 
Halk arasında hiçbir tepki yaratmayan bu 
savlar çürüdü gitti. Bütün iyi Müslüman
lar tarafından nefret ve utançla anılan ci
nayetler, askerleri o kadar kötü duruma 
düşürmüş tü ki, ne pahasına olursa olsun 
bu lekeden kurtulmaya karar verdiler. Si
pahiler suçu yeniçeriterin üzerine atıyor, 
yeniçeriler Davud Paşa'ya yüklüyor, o da 
Sultan I.  Mustafa'yı sorumlu tutuyordu. 
Bütün ruhlarda öç d iye bağıran bu cina
yetin sorumluluğunu hiç kimse daha faz
la üzerinde taşımak istemiyordu.  
Bütün bir  milletin cezasız kalan bir  ci
nayetten dolayı büyük bir  suçlu gibi hu
zursuz olmasını ve bir anlamda affedil
mek ya da dökülen masum kanın kefa
retini ödemek için ilahi adalete sığınmak 
istemesini görmek insanlık için çok se
vind iricid ir. 

Dilekçe Sunuldu 
Sultan II .  Osman'ın öldürülmesinde 
yeniçerilerle işbirl iği yaptıkları için su
bayları tarafından bile nefretle karşılan
dıklarını gören sipahiler, dava arkadaş
ları yeniçerileri tutmaktan vazgeçti. At
meydanı'nda toplanarak Sultan I. Mus
tafa'ya şu dilekleri içeren bir dilekçe sun
dular: 
"Eğer padişahımız, Sultan Osman'ın 
idamını buyurmuş ise, söylesin, biz de 
halkın iftiralarından kurtulalım." 
Birkaç gün yanıtsız kalan bu dilekçe hal
kı, şeyhleri ve din adamlarını  Sultan Il .  
Osman'ın katillerinin şiddetle cezalan
dırılması hakkında daha cüret dolu istek-

lerde bulunmaya i tti. Kendilerin i  temi
ze çıkarmaya iyice karar vermiş olan si
pahiler, padişah katillerinin yakalanıp 
yargılanmasını istemeye başladılar. Din 
adamlarına seslenerek, "Katili bize tes
lim edin, biz onu yargılamasını biliriz" 
dediler. 
Sİpahilerin cüretlerinin gitgide arttığını 
fark eden padişah ve çevresi, sonunda 
Genç Osman'ı kimin öldürdüğünü açık
layan bir hattı şerif yolladı. Bu hattı şe
rifte Sultan Mustafa, şöyle diyordu: 
"Ben kimseye Sultan Osman 'ın öldü
rülmesi gereklidir demed im. Davud 
Paşa yalan söylüyor. Eğer katiller yaşı
yorsa, cinayetlerinin kefaretlerin i  öde
yeceklerd ir ."  

Öç Alınmaya Başlandı 
Tahta geçmesini sağlayan cinayeti Sul
tan Mustafa'nın bile uygun bulmadığı
nı ortaya koyan bu dokunaklı itiraf, hal
kı sakinleştirmek isteyen yeniçerileri ve 
sİpahileri kendi zorbalıktarının öcünü al
maya yöneltti. 
Hükümdar katillerinin ortaya çıkarılıp 
yakalanmasında halktan fazla çaba ve 
hiddetle çalıştılar. Geceleyin kılıç elde 
sokaklarda dolaşarak adı Sultan II .  Os
man'ın öldürülmesine karışanları topla
dılar. 
Dört cellattan biri olan ve genç hü
kümdarı Yedikule 'de boğan, sonra Da
vud Paşa'nın emri üzerine kulağını ke
serek valide sultana götüren cebeciba
şı evinden zorla çıkarıldı. Ölüme giden 
Su ltan Osman 'ın su isteyip de verilme
diği çeşmenin başına sürüklendi.  Gad-
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darca esirgene n bir damla suyun kefare
tini ödetmek istercesine kafası çeşme
nin başında kesildi, kanı yalağa akıtıldı. 
İki gün boyu nca İstanbul sokakları, 
ayaklanmanın en büyük suçlusu, en 
güçlüsü ve en zalimi olan Davud Pa
şa'dan öç alma sesleriyle çalkalandı 
durdu. 
sarayının harem dairesinden gizlice ka
çan Davud Paşa kendisine minnettar 
olan bir s İpahinin Eyüp semtindeki evi
ne sığınmıştı. 
Askerlerin i natla aramaları sonunda 
üçüncü gün saklandığı evin ahırında 
atların arasında çömelmiş olarak ele ge
çirildi. Elbiseleri parçalanarak üzerinden 
alındı, yırtık pırtık, çamur içinde bir hır
ka giydirildi ve cezasını çekmek üzere 
bir gübre arabasına bindirilerek Yediku
le Zindanları'na gönderildi .  
Genç Osman'ın üçüncü celladı Kalende
roğlu, suç ortağı Davud Paşa'nın sadare
ri sırasında getirild iği İstanbul İnzibat 
Arnirliği 'nden zorla alındı ve aynı haka
redere maruz bırakılarak Yedikule 'ye 
yollan dı .  
Kapıkulu ocaklarının sahte hiddeti i le 
halkın gerçek kızgınlığı bu olaylar sonun
da hafifler gibi oldu. 
Fakat bu olaylar yine de masum Sultan 
Mustafa'dan çok, valide sultanın güven
l iğine dokunuyordu.  
Haremden ald ığı gizli buyrukla Davud 
Paşa'yı kurtarmak isteyen yeniçeri ağa
sı, askeri cami avlusunda topladı. Asker
lerin geleneksel merhametine seslene
rek, artık Davud Paş�'yı hünkarın ada
letine bırakmalarını, kimse için ölüm is-
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ternemelerini ve düzen içinde kışiaları
na çekilmelerini öğütledi. 
Bu sözlere kanan asker, ağalarına söz ve
rerek düzen içinde kışiasma çekildi. 

Davud Paşa da Kellesini 
Kaptırdı 
Askerlerin sakinleşmesinden yararla
nan valide sultan i le Kara Davud Pa
şa'nın karısı Sultan, elleri devletin hazi
nesinde, biri damadını, öteki kocasını 
kurtarmak için türlü dalavereye başvÜ
ruyordu .  
Bu iki kadın, ihtiraslarına alet ettikleri 
Davud Paşa'nın idamının, kendi felaket
lerinin başlangıcı olacağını  çok iyi bili
yordu.  Rüşvet vererek geceleyin bir 
bölüm askerin kendi taraflarına geç
mesini sağladı. 
Hatta para verilerek elde edilen cellat bi
le Davud Paşa'nın idamını mümkün ol
duğu kadar uzatmayı kabul etti. 
Ertesi gün Davud Paşa yine üzerinde yır
tık hırkayla Cebecibaşı'nın idam edildi
ği çeşme başına götürüldüğü zaman, cel
lat idam mahkGmlarına tanınan dua za
manını gereğinden fazla uzun tuttu. 
Başının üzerinde celladın palası kalkmış 
dururken, birden koynundan bir hattı şe
rif çıkaran Davud Paşa, onu çevresinde
ki yeniçerilere okudu.  
Bu hattı şerif Sultan II .  Osman ' ın ,  Sul
tan I. Mustafa tarafından idama mahkum 
edildiğini açıklıyordu. Gelişen durum
dan şaşıran yeniçeriler, cellatları kenara 
çektiler, Davud Paşa'yı alarak zengin ko
şumlu bir atın üzerine bindirdiler ve hep 
beraber imparatorl uğun yazgıs ında  
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önemli olaylara sahne olan Orta Cami
si 'nin6 avlusuna geldiler. 
Yolda Davud Paşa'yı kurtaranlar yırtık el
bisesinden bir parça is tiyorlar, böylece 
günün birinde bu parçayı göstererek bir 
çıkar sağlamayı düşünüyorlardı .  
Caminin avlusuna gelindiğinde yeniçe
riler Davud Paşa'yı çırılçıplak soydolar 
ve başına vezirlere özgü altı dil imli sa
rığı koydular. Bir avuç asinin yardımıy
la bir anda en yüksek makama gelen Da
vud Paşa, en ateşli yandaşlarına kahya
lık, vezirlik, tırnar dağıtıyor, bir sadrazam 
gibi davranıyordu .  
Fakat zamanını kaçarak kurtuluşuna 
harcayacağına, iktidarını güçlendirmeye 
harcayan Davud Paşa 'nın aleyhinde 
kuvvetli bir akım gelişiyordu.  
Sipahiler, yeniçerilere içerlerken, olay
ların dışında kalan halk da Kapıkulu as
kerlerine kızıyordu .  İki sultan hamının 
altınlarıyla bir süre için kazanılmış gibi 
görünen iktidar, Il .  Osman'ın katilinin 
cezasız kalması ve zafere erişmesiyle 
büsbütün alevlenen öç alma duyguları 
önünde yıkılıyordu. 
Kapıcılar Kethüdası Ahmed Ağa, Sadra
zam Mehmed Paşa'ya camiyi basarak 
Davud Paşa'yı cezalandırmayı önerdi. 
Yanına birkaç yüz bostancı ve kapıcı ala
rak cesaretle Orta Camisi'ni bastı, Davud 
Paşa'nın yandaşı yeniçeri ve sİpahileri da
ğı tarak, katil Davud Paşa'yı ellerinden 
aldı. Il. Osman'ın bindirildiği arabayla 
Atmeydanı'na getirildi ve Kalenderoğ
lu 'yla birl ikte kafaları vuruldu .  

Böylece padişah katli olayı bütün gize
miyle tarihin derinliklerine gömüldü. Ka
ra Davud Paşa ile Kalenderoğlu 'nun 
cesetleri ayaklarından sürüklenerek de
nize atıld ı. 

Askerler Divan Toplantısını 
Bastı 
Halkın alınmasını istediği öçlere engel 
olacak gücü kendinde bulamadığı için, 
her istenileni kabul etmek zorunda ka
lan Sadrazam Mehmed Paşa, Sultari I.  
Mustafa'yı tahta geçiren ayaklanmanın 
baş sorumlularını da görevden aldı, sür
güne gönderdi ve hatta idam ettirdi .  
Mere Hüseyin Paşa ise sadrazaını ve va
lide sultanı gözden düşürmek, birkaç gün 
süreyle tattığı iktidarı yeniden ele geçir
mek, imparatorlukta saygınlık elde et
mek ve el altından halkı kışkırtarak 
Sultan Il .  Osman'ın öldürülmesinde 
payları olanları daha kanlı bir biçimde ce
zalandırmak istiyordu. Bu açgözlü ve za
lim paşa amacına u laşmak için adamla
rından Arnavut Süleyman Ağa'yı kulla
narak, kapıkulu ocakları içinde isyan çı
karttı. Divan'ı  basan askerler, devletin 
başında ihtiyar, güçsüz sadrazaını isteme
d iklerini ,  eğer kendi  isteğiyle çekil
mezse silah zoruyla Mehmed Paşa'yı sa
daretten indireceklerini  açıkladılar. 

Eylemciler Ödüllendirildi 
Valide sultan tarafından bile terk edilen 
ihtiyar Sadrazam Mehmed Paşa, dev le-

6 Önceleri mescit büyüklüğündeydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ibrahim Paşa zamanında cami hal ine ge
tirildi. Yeniçeri odalarının ortasında bulunan bu caminin yeniçeriler arasında özel bir önemi vardı. Konuşulması gere
ken konular burada görüşülür, kararlar burada alınırdı. 
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t İn mühürlerini asilere teslim etmek 
zorunda kaldı.  Onlar da bu mühürleri 
Mere Hüseyin Paşa'ya verdiler. Ayaklan
manın liderlerine ve yeniçerilere toplam 
iki yüz bin duka altını dağıtıldı. 
Böylece sarayın onurunu ayaklar altına 
alan ayaklanma, yine sarayın eliyle ödül
lendirilmiş oldu. Mere Hüseyin Paşa ih
tiyar Mehmed Paşa'nın haremine çekil
mesine bir şey demedi, fakat iktidarı için 
tehlikeli olabilecek bütün yetenekli 
adamları çevresinden sürdü. 
Kapıkulu ocaklarını kendisine bağla
mak için her türlü rüşveti vermeye ha
zır olan Mere Hüseyin Paşa, Orta Cami
si'nin içini ipek halılarla döşetti. Yeniçe
rilerin ihtiyaçları olan şeyleri istedikle
ri  dükkandan alabileceklerini ilan etti. 
Bir anda başlayan yağmalar, zorbalara ses 
çıkaramayan, fakat diş bileyen halkın 
nefretini gün geçtikçe artırıyordu. Halk 
da zorbalığa ve umutsuzluğa karşı ayak
landığını göstermek için sağı solu kun
daklamaya başladı. 

Yeniçerilere N al Çaktı 
Trablusşam'da ayaklanan Abaza Paşa, İs
tanbul'da süregelen bu kargaşalıktan 
yararlanarak II. Osman'ın öcünü alma
ya ant içen ordusuyla b irlikte Kara
man'a kadar geldi. Sivas ve Ankara'yı 
egemenliği altına alarak, aynı nedenle 
Maraş'ta isyan etmiş olan Yusuf Paşa'yı 
yakalatıp idam ettirdi .  Kayseri'ye girdi, 
kendisini karşılayan şeyhler h içbir şey
den çekinmemesini,  zaferin iyi Müslü
manlarda olduğunu haber verdiler. 
Altmış bin kişil ik ordusunun başında 
ilerleyen Abaza Paşa, her tarafta yeniçe-
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rilere ait taşınınaziara e l  koyuyor, böy
lelikle ordusunun  giderlerini karşılı
yordu.  Nerede bir yeniçeri yakalarsa, 
ayaklarına nal çaktırdıktan sonra kafa
sını vurduruyordu. Bütün Anadolu 'yu 
eline geçirdi. Üç aydan beri de Bursa 'yı 
kuşatıyordu .  
Zalim olarak tanınmış yabancı ırktan bir 
asinin imparatorluğu parçalaması, her ge
ce İstanbul 'un semtlerini harap eden 
yangın, askerin küstahlığı, yeniçeriler ile 
sİpahilerin yolsuzlukta birbiriyle yarış et
mesi, padişahın budalalığı, valide sulta
nın yeteneksizliği, oğlu Şehzade Murad'ı 
tahta geçi nmek isteyen Kösem Sul
tan'ın çevirdiği entrikalar zihinleri tarif
siz bir kargaşalık içine sürüklemişti. 

Ülkeyi Bataktan Kurtarma 
Çabaları 
Askerlerin başıbozuk egemenliğinden 
fazlasıyla bıkmış olan din adamları, şey
hülislamı Ayasofya Camisi'nde bir top
lantıya çağırdılar. Mere Hüseyin Pa
şa'nın sadaretre olduğu sürece bu olay
ların sonunun gelmeyeceğine inandığı
nı  ve aziedilmesi için padişahın yanına 
çıkacağını  söyleyen şeyhülislam, din 
adamlarının yanından ayrıldı. 
Şeyhülislam'ın cesaretli davranışını ha
ber alan s İpahiler caminin etrafını sara
rak, onun saraya gitmesine engel olmak 
istediler. Fakat gerçek müslümanlar
dan kuvvet alan şeyhülislam, asilerin teh
ditlerine kulak asmadı ve aralarından ge
çerek saraya doğru ilerledi .  
Bu toplantının sonucu ndan çekinen 
Mere Hüseyin Paşa, altın karşılığı elde 
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ettiği yeniçerileri Ayasofya'ya yollayarak 
din adamlarının dağılmasını istedi .  Fa
kat sayılarına, iyi Müslümanların mane
vi desteğine ve haklılıkianna i nanmış 
olan din adamları dağılma önerisini  bü
yük bir cesaretle reddettiler. İçlerinden 
birkaçı yeniçerilerin kalbindeki yurtse
verlik kırıntılarını harekete geçirebiliriz 
umuduyla kışlaya gitti. Din adamları ye
niçerilere şunları söyledi: 
"Sultan Mustafa'nın aklı yerinde değil
d ir. Haremin ya da etki sahibi olanların 
isteğine göre yönetilen devlet parçalan
maktadır. Er geç yok olup gideceğiz. Bı
rakın başka bir hükü mdan tahta çıkara
lım, ne dersiniz?" 
Komutanlarından ayrılan askerler bakış
larıyla ne olacağını sorarken, İmparator
luğun uğrayacağı felaketleri düşünü
yorlardı. Nihayet, "Efendimiz olan siz
ler hangi yanda olursanız, biz de o yan
dayız" dediler. 

Ahaza Paşa' dan Yardım 
İstendi 
Askerlerin gösterdiği saygıdan mem
nun olan din adamları yeniden Ayasaf
ya'ya giderek, arkadaşlarına askerlerin 
boyun eğdiklerini bildirerek, imparator
luğun düştüğü berbat durumdan nasıl 
kurtulacağını görüşmeye başladılar. 
Mere Hüseyin Paşa durmadan onlara ye
ni elçiler göndererek dağılmalarını isti
yordu.  İslamiyerin büyüklerinden olan 
Ak Şemseddin'in sarığını alarak dışarı çı
kan din adamlarına kentin her yanından 
gelen imamlar, şeyhler ve vaizler ellerin
de bayraklarla katılıyorlardı. Halk sevinç 

içinde din adamlarının bu gösterisini iz
liyordu.  Fakat geceleyin,  sadrazarnın 
ve valide sultanın bağışlarıyla yeniden sa
tan alınan yeniçeriler karşı eyleme geç
meye hazırlanıyorlardı.  
Bir grup yeniçeri ile Arnavut, Mere 
Hüseyin Paşa tarafından Ayasofya'ya 
gönderildi. Kapıları zorlayarak içeri giren 
zorbalar, direnmek isteyen din adamla
rından birkaçını öldürdü ve cinayetleri 
ortaya çıkmasın diye cesetleri lağım çu
kuruna attılar. Halkı din adamlarının ta-

' 

rafına çekmek için ikna etmiş olan bir 
derviş asılarak idam edild i .  
Halkın u mu tları askerlerin zorbalığı 
önünde sönmüştü. Fakat din adamları, 
Abaza Paşa'ya gizlice haber salarak ge
lip İstanbul'u kurtarmasını istediler. 

Yeniçerilere Sığındı 
Yeniçerileri izlemekten vazgeçen ve din 
adamlarının ayaklanmasında katkısı oldu
ğu sanılan sipahileri safdışı etmek isteyen 
sadrazam Mere Hüseyin Paşa bizzat ha
rekete geçti. Yakın arkadaşlarından bir
kaç kişi tarafından bilinen tasarısına gö
re, bayram namazından sonra spahileri sa
rayın avlusunda ulufe dağıtmak bahane
siyle toplayacak, pencerelerden ve duvar
ların üzerinden Arnavutlara açtıracağı 
ateşle hepsini yok edecekti. 
Fakat bir rastlantı, bu tasarının ortaya çık
masına neden oldu. Bayram namazından 
sonra Kapalıçarşı 'nın önünde yapılacak 
gösterileri izlemek için gelip oturan 
başdefterdara çıkışan sipahilere, ulufe da
ğıtıldıktan sonra belalarını bulacakları 
söylenince, bu söz ağızdan ağıza yayıld ı. 
Bu haber üzerine sipahiler toplanarak sa-
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rayın önüne geldi ve Hüseyin Paşa 'nın 
kellesini istediler. lleride yeniden onu 
sadrazam yapacağına söz veren valide 
sultan, Mere Hüseyin Paşa'nın şimdil ik 
çekilmesini istiyordu. 
Yeniçerilere güvenen sadrazam, ancak 
onlar tarafından istenirse sadaretren çe
kileceğini belirtti ve yeniçeriterin kışla
sına sığındı. Sadrazarnın kendilerine 
güvenerek yanlarına geldiğini gören ye
n içeriler, onu büyük sevgi gösterileriy
le karşıladılar. 
Bu arada, yeniçeri ağasının yokluğundan 
yararlanan kahya, askeri toplayarak, bü
tün millet tarafından sevilmeyen bir ve
zirin tarafını tutarak sipahilerle kanlı bir 
dövüşe girmenin anlamsızlığını anlattı. 
Her iki kapıkulu ocağının aralarında 
anlaşarak belirleyecekleri bir veziri sad
razam yapmalarının daha akıllı ve hayır
lı bir iş olduğunu bildirdi. 
Bu öneri yeniçeriler tarafından kabul 
edildi. Kışlada, eşit sayıda yeniçeri ve si
pahinin katıldığı bir toplantı sonunda 
Mere Hüseyin Paşa 'nın elinden devletin 
mühürleri alındı ve şeyhülislama teslim 
edildi. Kapıkulu ocakları tarafsız bir vezir 
olan Kemankeş Ali Paşa'yı sadrazam ola
rak görmek istediklerini açıkladılar. 
Şeyhülislam ve din adamlarının öğütle
rini dinleyen Kemankeş Ali Paşa, yeni
çeri ve sipahi ocakları tarafından da 
desteklendiği için cesaretle hareket et
ti. Şeyhülislamı, vezirleri, komutanları, 
imamları, camiierin ve tekkelerin şeyh
lerini, yani Osmanlıların bütün dini,  si
vil ve askeri önderlerini toplayarak dev
letin karşı karşıya kaldığı genel tehlike
yi görüşmeye başladı. 

632 

IV. Murad, Tahta Çıktı 
Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilme
si ve onun yerine yeğeni Şehzade Mu
rad'ın çıkarılması hemen hemen hiçbir 
itirazla karşılaşmadan kabul edildi. Ye
ni padişahı annesi Kösem Sultan'ın ha
reminden alarak tahta çıkarmak için sa
bah olması beklenilmedi. 
Bir avuç insanın ihtiraslarına ve entrika
larına karşı uyanan yurtseverliğin ve zo
runlu durumun, hiçbir d irenme ve cina
yetle karşılaşmadan, tek bir inanç haljoe 
gelerek kansız bir ihtilal yapması, tarih
te az da olsa görülmüştür. Doğa, Sultan 
Mustafa'yı daha dünyaya gelirken terk et
mişti. Askerler de ilk kez içlerinde kalan 
bir nebze utanma duygusuyla hareket et
ti. Bu arada imparatorluğun çökmesinin 
kendileri için de yıkım olacağını anladık
larından, yeni padişahın tahta geçmesi sı
rasında ulufe istemediler. 
Böylece Sultan I. Mustafa, annesi, cari
yeleri ve köleleriyle eski saraya döndü. 
Şimdiye kadar tahta geçen çocuk hü
kümdarlardan hiçbiri imparatorluğu şan, 
düzen ve güç bakımından bu kadar za
yıf teslim almamış rı. Safeviler, Osman
lıların elinden yedi eyaler ile Bağdat'ı al
mışlardı. Abaza Paşa bütün Anadolu 'ya 
egemen olmuştu. Kapıkulu askerinin ba
şıbozukluğu ise sürüp gidiyordu .  Üç 
saltanat dönemi boyunca, hanedanın 
veraset yasası temellerinden sarsılmıştı. 
Veraset ilkesi sayesinde otuz yıl içinde 
iki çocuk ve bir budala saltanat sürmüş
tü . Şimdi ise imparatorluk bir diktatöre 
teslim ediliyordu. 
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23. BOLUM 

Taht ile Cellat Kemendi 
Arasında Geçen On İkiYıl 
Çocuk padişahın egemenliğinin, anne
sinin saltanatı sayılacağı kuşkusuzdur. 
Sultan IV. Murad'ın annesi Kösem 
Sultan, I .  Ahmed döneminden beri ege
menlik sürmeye alışmış, güzelliğin i  ve 
gençliğini henüz kaybetmemiş, devletin 
ileri gelenlerini gerek sevgi, gerekse çı
kar bağlarıyla elde etmiş, çevresini etki
leyici bir zekaya, ihtiyatlı bir akla sahip 
olmuştur. Zaman zaman durumu zorlaş
mışsa da, ihtirası elden bırakmamıştır. 
Eski sarayın bir köşesinde sabırla bek
leyerek oğlunun geleceğini kurtarmış ve 
onun tahta çıkmasını sağlamıştır. 
Kösem Sultan' ın hem Divan, hem de 
halk arasında saygınlık kazandığını far
k eden Sultan Mustafa'nın annesi vali
de sultan, rakibesinin sık sık ileri sürdü
ğü padişah katli olayı yüzünden eli ko
lu bağlı kalıyordu.  
II .  Osman'ın katlİ o kadar nefret ve kin 
uyandırmıştı ki, valide sultan, I .  Alı
med 'in öteki şehzadelerine dokunınaya 

cesaret edemiyordu. Osmanlılar, vali de 
sultanın dengesiz ve budala bir hüküm
dar uğruna hanedanın hayat dolu kökle
rini kuruttuğunu asla unutmamışlardı. 
İşte bu kaygılar sayesinde Sultan Murad 
yaşamını sürdürebiimiş ve şimdi de tah
ta geçmişti. Onu bu mevkie yükselten 
annesinin eli, yine onu bu mevkide tu
tacak tek güçtü. 
Sultan IV. M urad henüz çocuktu, fakat 
illetliydi.  Eski sarayda verilen eğitim sa
yesinde zekası zamanından önce geliş
miş ve olgunlaşmıştı. Fakat doğuştan bir 
şanssızlığı vardı. O da babasının kötü bir 
mirasına sahip olmasıydı. Ara sıra geçir
diği sara nöbetleri ileride yaşamının kı
sa olacağını ve saltanat döneminin de ru
hu gibi sarsıntılı geçeceğini haber veri
yordu.  
Düşüneeli ve etkili bir  ifade taşıyan 
uzun, soluk ve malızu n çehresi, Kösem 
lakabıyla anılan annesi Mahpeyker Sul
tan 'ın yüz hatların ı  andırıyordu.  
Saçları ve kaşları annesiniokİ gibi siyah
tt . İri ve koyu mavi gözleri, sessiz ve tat-
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l ı  bakışları vardı.  Fakat ruhunun derin
liklerinde en ufak bir heyecan kıpırtısı 
derhal bakışiarına vuruyor ve V enedik
li yazarların ifadesine göre, zorba hüküm
cların yaşını çok aşan bir tepki ve tehdit 
haline dönüşüyordu. 
Zamanının bütün vakanüvislerince ka
bul edildiği gibi soylu bir ruh taşıyan ve 
sağlam bir karaktere sahip olan annesi, 
ona daha beşikteyken bir kadının kap
risiyle egemen olmayı öğretmişti. On iki 
yıl boyunca taht i le celladın kemendi 
arasında kalmış, kurban mı,  yoksa kar
deş katil i  mi olacağını bilerneden boca
lamış, fakat sonunda birincisi gibi kuş
kulu, ikincisi gibi zalim olmuştu. Ölüm 
tehdidi altında geçen bir yaşam ve alı
nan eğitim, kan dökücü bir hükümda
rm yetişmesine en iyi biçimde yardım
cı olmuştur. 

Yönetirnde Yeni 
Düzenlemeler 
Sünnet düğününün hemen arkasından 
Eyüp Camisi'nde Osman Bey'in kılıcı
nı kuşandı. Tek başına otoritesini kabul 
ettireceği güne kadar annesi Divan 'ı 
oluşturan vezirlerin adlarını oğluna öğ
retti. Kösem Sultan'ı eski sarayın içinden 
çıkarıp oğlunun tahtının yanına getiren 
darbenin düzenleyicisi Kemankeş Ali Pa
şa, valide sultan tarafından yeniden sad
razamlığa atandı.  Yarattığını sonuna ka
dar desteklemek konusunda Ali Pa
şa'dan başka hiç kimsenin bu kadar 
çok çıkarı olamazdı. 
Hemen hemen herkes büyük bir istek
le desteklediği bu darbede kendisine en 
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fazla yardım sağlayan Şeyhülislam Yah
ya Efendi' nin manevi egemenliğine 
hizmet etmekten çekinen Ali Paşa, az za
man sonra yakın arkadaşına sırt çevirdi. 
Şeyhülislam görevinden alındı ve İstan
bul dışına sürüldü. Yahya Efendi'ye ya
pılan haksızlığı önlemek ve Ali Paşa'nın 
kayınbabası Bostanzade 'ye şeyhül is
lamlık yolunu açmak amacıyla ünlü Ho
ca Sadeddin Efendi'nin torun u olan ve 
erdemleri ile tanınan Esad Efendi şey
hülislam oldu. 
Genç padişaha karşı sözüm ona hükümet 
darbesi yapmayı tasariarnakla suçlanan 
eski Sadrazam Gürcü Mehmed ile Kap
tanıderya Halil paşalar tutuklanıp Yedi
kule Zindanları'na gönderildi. 
Tek hataları Divan'da sadrazarnın ihti
raslarına set çekmeye çalışmalarıydı. 
Kışlada yeniçerilere karşı bir nutuk çe
kerek askerin Mere Hüseyin Paşa'ya kar
şı  başkaldırmasını ve dolayısıyla Sultan 
I.  Mustafa'nın tahttan indirilmesini sağ
layan Yeniçeri kahyası Bayram, yeniçe
ri ağalığına getirildi ve padişahın üç kız 
kardeşinden biriyle evle n dirilerek damat 
oldu. 
Kaptanıderya Receb Paşa da bir başka 
sultan hanımla evlendirild i. Hakkında 
büyük u mutlar beslenen Diyarbakır 
Beylerbeyi Hafız Paşa daha önce bu iki 
kız kardeşin en büyüğüyle evlenmişti. 
IV. Murad'ın tahta çıkması sadece Ana
dolu'da Abaza Mehmed Paşa'nın isyanı
na değil, Bağdat'ın Safeviierin el ine 
düşmesine de rastlamıştı. 
Şah Abbas, Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Osmanlılar arasında "büyük" lakabına sa
hip olması gibi, aynı lakaba çoktan layık 
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olmuştu. Önceki hükü mdarlar döne
minde imparatonıluğunun elinden çıkan 
eyaletler, kendi önderliği altında yeni
den fethedilmiş, itaat altına alınmış ve 
düzene kavuşturulmuştu. 
Bu işleri yapabilmek için Şah Abbas, ço
cukluğundan beri yönetmeye ve savaş
maya alışmıştı. 

ŞahAbbas'ın İleri Görüşü 
Cengiz Han'dan ve Timur'dan daha 
akıllı davranan Şah Abbas, milletinin gü
cünü Hindistan'a ve Osmanlı İmparator
luğu'na yapacağı sonuçsuz seferlerle yi
tirmek yerine, İ ran' ın ana toprakları 
çevresinde sağlam bir ülke oluşturmak
la yetinmişti. 
Gelecek kuşakların serüvenciler yerine 
ülke kurucuianna değer verdiğini, büyük 
adamların şöhretlerini ele geçirdikleri 
toprakların genişliğinden çok, arkaların
da bıraktıkları güçlü devlet sayesinde ka
zandıklarını, bir devlet adamının ileri gö
rüşlülüğüyle sezinlemişti. 
Şah Abbas 'ın Osmanlılar ve Özbekler
le yaptığı son savaşlar, bir savunma sa
vaşından öteye geçmemiş, ancak Osman
lılardan Tebriz' i ve Bağdat'ı koparabii
miştiL Her sefer ve her savaştan sonra, 
ya kendisi ateşkes ve barış önerisinde bu
lunmuş ya da karşı taraftan gelen ben
zer önerileri olumlu karşılamıştır. Son 
olarak elçileri Sultan I. Mustafa 'ya Do
ğu'nun debdebesine layık armağanlar ge
tirmişlerdi. 
Bu elçiler padişahın budalalığını, sarayın 
içindeki kargaşalığı, Abaza Paşa'nın ce
zasız kalan isyanını, imparatorluğun ge-

rileme dönemine girdiğin i  ve kolaylık
la eyaJetlerini geri alabileceklerini anla
mışlardı. 
Buna rağmen Şah Abbas, olayların ken
di lehlerine döndüğünü kavrayan adam
ların sabrına sahipti. B ir sürü felaketin 
üzerine çöreklendiği bir milletle savaşa 
girmedi. Olayların olgunlaşmasını bek
lerneye başladı. 

İngiliz Gözüyle Şah Abbas 
Tebriz'i kurtarmak için Osmanl ıl�rla 
yaptığı son savaşta az daha ölüyordu. 
Günbatımından sonra askerleri tutsak 
düşen Osmanlı ve Kürtleri bir araya 
toplayıp önünden geçirirlerken, o da ota
ğında oturmuş şarap içiyordu. 
Bir ara tutsakların içinde zincire vurul
muş iriyarı bir adamı fark etti. Hemen 
tutsağı yanına çağırttı ve sorguya çeke
rek aşireti ile ailesini öğrenmek istedi.  
Dev yapılı tutsak Kürt aşiretlerinden ol
duğu nu söyleyince, komu tanları ara
sında da aynı aşiretten birinin bulundu
ğunu anımsadı. 
Şah Abbas, komutanına bu tutsağı kabul 
edip etmeyeceğini sordu.  Komutan, şa
hın isteğini nazikçe geri çevirince, şara
bın verdiği sarhoşluktan iyi yürekli ve al
çakgönüllü olduğunu unuttu. Şah Abbas 
iriyarı Kürt'ün kafasının vurolmasını 
emretti. Fakat tutsak beklenmedik bir 
biçimde zincirlerini kırarak yanındaki bir 
askerin kılıcını kaptı ve şahı öldürmek 
için üzerine yürüdü. 
Bir anda karışan ortalıkta, meşaleler de 
sönünce tam bir kargaşalık başgösterdi. 
Arkadaşlarını yaralamak istemeyen as-
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kerler karanlıkta kılıçlarını kulJanamıyor
lardı. Birden şahın yardım istediği duyul

du. Hep birden dev adamın üstüne 
yüklenen askerler bir anda tutsak Kürt'ü 
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l ılığından hiçbir şey kaybetmemiş olan 
Şah Abbas, yine tutsakların önünden 
geçmesini izledi .  
Safeviler zengin Ormus l iman kentini 
Portekiziiierin elinden aldı.  Dodmore 
Cottori adında bir İ ngiliz elçisi, yanında 
soylu İngilizler olduğu halde bu fetih ola
yını kutlamak ve İran'la ticaret anlaşma
sı imzalamak üzere çıkageldi. Hindistan 
ş irketinin temsilcileri olan bu İngilizler, 
Londra'ya yolladıkları raporlarda Şah Ab
bas'ın yanında nasıl ağırlandıklarını şöy
le anlattılar: 
"Sir Dodmore Cotton i le maiyetindeki 
soylular huzura kabul edilmeden önce 
bir odaya alındılar. Benzer ziyaretlerde 
genellikle kahve ikram edilmesine kar
şı lık, altın tabaklar içinde ncfis yemek
ler ve yine som altın sürahiler içinde şa
rap su nuldu. Oradan alınan elçiler, içie
ri gülsuyu dolu, pırlantalar kakılmış, 
som altından vazoların doldurduğu iki sa
londan geçtiler ve kabul salonuna götü
rüldü ler. 
Ülkenin yüksek rütbeli subayları tahtın 
çevresini sarmıştı. Hepsi derin bir sessiz
liğe gömülmüş, en ufak bir hareket 
yapmaktan çekiniyorlardı. Parlak sarık
lı, işlemeli kaftanlı iki içoğlanı gelerek 
isteyenlere şarap sundu. Şah Abbas kır
mızı kumaştan sade bir elbise giymişti. 
Kılıcının altın kabzasından başka üzerin
de bir süs yoktu. Çevresinde oturmuş 
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olan toprak sahipleri de hükümdarları gi
bi gösterişsiz giyinmişlerdi. Belki de Şah 

Abbas ve çevresindekiler dinsel inanç
lan g,ereğ,i toQluluk içinde �atafata ve g,ös-
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aracılığıyla istediklerini  açıkladı. Os
manlılara karşı İran' la bir ittifak yapmak 
istiyorlar ve bir İran derebeyi tarafından 
hakarete maruz kalan ve yağmalanan es
ki İ ngiliz E lçisi Robert Sherley'in öcü
nün alınmasını diliyorlardı. 
Şah Abbas, İ ngiliz elçilerine çok iyi 
davrandı. Osmanlılardan nefret ettiğini 
söyledi, Robert Sherley'i memnun et
mek için derebeyin oğullarını zorlayaca
ğına söz verdi ve her yıl İngiliz kumaş
Iarına karşılık bin balya ipek vermeyi ka
bul etti. Söylendiğine göre, Şah Abbas'ın 
en fazla hoşuna giden şeyin Sir Dodmo
re Cotton'un ü lkenin geleneklerine gö
re bağdaş kurarak oturma yı denemesi sı
rasında karşılaştığı güçlüklerdi. Konuğu
nu memnun etmek için bir kadeh şarap 
istedi ve İngiltere kralının sağlığına iç
ti. Elçi, hükümdarıo adına kalkıp şapka
sını çıkarınca, Şah Abbas da İngiltere kra
lına saygı gösterdiğini belirtmek için sa
rığını çıkardı ." 

Oğlunu Kıskandı 
Avrupalı elçilerin aniattıklarından şu so
nuçlar çıkıyordu :  Gücü nün zirvesine 
çıkmış olan şahın tek amacı, ü lkesinin 
eyaJetlerini düzene kavuşturmaktı. Şah 
sözünü geçirmesin i  bilen bir devletin, 
ancak hükü mdarıo sağlad ığı mu tlak 
bir otoriteyle kurulabileceğini anla
mıştı. 
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Bu amaca en iyi biçimde ulaşmış, İran'ın 
yararına olan uzun barış dönemi, alınan 
önlemlerle gerçekleşmişti. İsfahan ken
tini, İmparatorluğunun merkezi yap
mış, döneminde kentin nüfusu iki mis
line çıkmıştı. Bütün İran'ın onarılınası ve 
yeni binaların yapılması Şah Abbas'ın sa
yes inde olmuştu. 
Dört oğlunu daima mesafeli yetiştirmiş
ri, oğulları hakkında beslediği iyi niyet
lerin hepsi de gerçekleştiği zaman, hal
kının kendisinden başkasına bakmasına 
da tahammül edemedi. Oğullarının en 
büyüğü olan Sofu M irza'nın erken geli
şen ihtirasları yüzünden birtakım kaygı
lara kapıldı. 
Babasının alçakgönüllüğünü ve kahra
manlığını alan bu şehzadenin Şah Ab
bas'ı öldüreceğine inanılıyordu.  Şah Ab
bas da, Konstantin ve Kanuni Sultan Sü
leyman gibi kral ve egemen olduğunu 
hiçbir zaman aklından çıkarmadı ve so
nunda baba olduğunu unuttu. 
Oğlunu cezalandırma işini sadık komutan
larından Karaçi Han'a verdi. Fakat ihtiyar 
han efendisinin ayaklarına kapanarak, 
böylesine soylu bir şehzadenin katili ol
maktansa kendi canını almasını diledi. 
Şah Abbas fazla üstelemedi, fakat ihti
rasıyla tanınmış Behbut Han, şehzade
yi gafil aviadı ve cansız yere serdi.  Ka
tilin cezalandırılmasını önleyen Şah Ab
bas, şehzadenin henüz çocuk olan oğlu
nun büyüyüp babasının öcünü alacak ya
şa gelmesine kadar her türlü soruşturma
yı durdurdu. B ir süre sonra hain komu
tan gözünü kırpmadan yerine getirdiği 
cinayetten dolayı ödüllendirilerek en 
yüksek makamlara çıkarıld ı. 

Oğlu öldürüldükten sonra derin bir acı
ya gömülen Şah Abbas, pişmanlık duy
gusunun pençesinde kıvranırken oğlu
nu kendine gammazlayan bütün dalka
vuklarını idam ettirdi. Behbut'u ise çok 
daha zalim bir ceza bekliyordu.  
Kendisine bu kadar bağlı olan bu adam
dan öz oğlunun kellesini getirmesini is
tedi.  Behbut oğlunun kellesini  şaha 
gösterdiği sırada ne hissettiğini soran hü
kümdara, "Çok bedbahtım" yanıtını 
verdi. Şah Abbas, "Mademki sen, bir 
muhterissin ve şimdi de kalbin efendi
nin kalbiyle aynı acıları tadıyor, sonun
da mutlu olacaksın Behbut !"  dedi. 

E�i Görülmemi� Bir Aile 
Faciası 
Sofu Mirza öldürü ldükten sonra daima 
kuşkulu olan zalim baba, oğullarından 
ikisinin de gözlerini oydurdu. Bir Fran
sız tarihçinin aniartığına göre, bu iki oğul
dan yaşça küçük olanı öldürülen ağabe
yi kadar şöhrete sahipti. Fakat o çevre
s inden dalkavukları daima uzak tut
muş ve babasının kıskançlığını üzerine 
çekmemişti. 
Bir seferinde oğlunun yakın arkadaşla
rından biri haksız yere şah tarafından ida
ma mahkum edilince, bu kararın kendi 
yüce adı için bir hakaret olduğuna kana
at getiren şehzade, babasının huzuruna 
çıkmış, kararın haksızlığı üzerinde çok 
ağır konuşmuş ve hatta bir ara kılıcını 
çekmiştir. 
Bu davranışıyla babasının bütün kuşku
larını üzerine çeken veliaht şehzade 
hemen ölümü hak etmiş, fakat ikinci bir 
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acıya dayanınayı göze alamayan şah, 
oğlunun gözlerini oydurmakla yerin
miştir. 
Gün ışığından yoksun kalan şehzade bü
yük bir kedere ve umutsuzluğa düşmüş
tü. Artık hiçbir şeyden zevk almıyor, yal
nızca felaketine neden olan babasından 
öç almak için planlar koruyordu .  
Şehzadenin iki çocuğu vardı, bunlardan 
büyük olan Fatima adında bir genç kız
dı .  Dedesi bu kızın her zaman yanında 
olmasını ister, ancak onun tatlı sesi sa
yes inde, her geçen gün ruhunu saran 
korkunç ihtirasların şiddetli çalkantıla
rını dindirebilirdi. Genç şehzade baba
sının kızı için duyduğu derin sevgiyi ve 
ona olan sonsuz ihtiyacını başkalarından 
dinlerken korkunç bir heyecana kapılı
yordu. 
Bir gün kızını kollarında severken bir çıl
gın gibi davranmaya başladı ve çocuğu
nu boğdu. Durumu gören anne dehşet 
içinde çığlıklar atarken, çılgın şehzade 
küçük oğlunu yakalamış, onu da öldür
mek istiyordu.  
Annesi çocuğunu kocasının ellerinden 
zor aldı ve hemen şaha koşarak korkunç 
olayı anlattı. Şah Abbas 'ın bu olay kar
şısında duyduğu derin acı ve öfke, talih
siz şehzadenin bir an sevinmesine neden 
oldu. Kendi öz kızının yaşamı pahasına 
babasından aldığı öç ile artık ruhu tatmin 
olan şehzade zehir yutarak aşağılık ya
şamına son verdi .  
Şah Abbas da bütün Doğulu hükümdar
lar gibi d ışta kazandığı gücün kefareti
ni ailesin in  başına gelen felaketlerle 
ödüyordu. Doğu'daki tahta oturma s is
temi, oğulları ve kardeşleri kendi kanla-
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rının düşmanı durumuna getiriyordu. Bu 
sistem kralları ve padişahları doğaya 
karşı davranmaya zorluyordu.  Doğa da 
hükümdarların kalplerini manevi işken
ce altında tutarak öç alıyordu .  
İstanbul'da saralı bir çocuğun, budala 
amcasının tahtına çıktığı sırada, İ ran 'ın 
durumu ile Şah Abbas'ın gücü ve zayıf
l ığının en son noktaları işte buydu. 
İran'ın Osmanlılardan istediği şeylerden 
yalnızca Bağdat, Şah Abbas'ın şanını ve 
ihtirasını tatmin edecek nitelikteydi. 

. 

Bağdat görünüşte Osmanlı İmparatorlu
ğu 'na bağlı bulunuyarsa da, henüz ayak
lanma adı verilmeyen bir bağımsızlık 
içinde kaynayıp duruyordu. Arabistan'ın 
ve halifelerin bu eski ihtişamlı başken
ti, padişaha başkaldıran paşalar ile büyük 
çöl aşiretlerinin başkanları olan şeyhle
rio arasında çekişme alanı oluyordu. 
Tek başına Mezopotamya'nın uçsuz 
bucaksız topraklarında kaybolmuş bir im
paratorluk gibiydi. Bu eyaletin ve bu baş
kentin iç ayaklanmaları hem İsfahan'da, 
hem de İstanbul'da kararsızlığa, sonu kö
tü biten olaylara ve acımadan dökülen 
kaniara neden oluyordu .  

Bağdat' ın Acımasız Arap 
Valisi 
Sultan IV. Murad'ın tahta geçmesinden 
hemen önce Bağdat'ın yarı Osmanlı, ya
rı Arap hükümeti sivil vali ile beylerbe
yi arasında paylaşılmıştı. Sivil vali Arap, 
asker vali olan beylerbeyi Osmanlı idi. 
Bu yüzden iki rakip yönetim arasında
ki ırk ve sorumluluk anlaşmazlıklarının 
sonu gelmiyordu .  
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Sivil vali olan Subaşı Bekir, kentte ve 
çölde büyük etkinliğe sahip olan aşİre
tİn başkanıydı .  Gerektiğinde Bağdat 
Beylerbeyi Yusuf Paşa' nın askeri kuv
vetiyle boy ölçüşecek bin iki yüz Arap 
askere sahip olan Bekir, ancak kendi ül
kesinde yönetimi elinde bulundurmak 
kaydıyla Babıali 'ye bağımlı kalmayı ka
bul ediyordu.  
Bekir kent  dışındaki aşiretinin yanında 
bulunduğu sırada, beylerbeyi tarafından 
tehdit edildiğini ileri süren oğlu Derviş 
Mehmed, babasının saygınlığından ya
rarlanarak kentte isyan çıkardı ve surlar
daki topları iç kaleye doğru çevirtti. 
Ayaklanmanın haberini alan Bekir, ver
gi toplamada kendisine yardım etmesi 
bahanesiyle yanına alıp kent dışına çıkar
dığı beş bin Osmanlı askerini kalleşçe öl
dürttü. 
Sonra Arap askerleriyle Bağdat'a döndü 
ve kalesinde sıkışıp kalan Yusuf Paşa 'yı 
kuşatmayı sürdürdü. Kentteki rakiple
rinden olan ve Yusuf Paşa'nın tarafını tu
tan Muhammed Ağa ile oğulları iç kale
den çıkıp Bekir'in yanına gelip onun iyi 
yürekliliğine sığınmak istediler. 
Hiç acıması olmayan Arap vali, onu ve 
oğullarını ateşe verilmiş ve içinde kükürt 
ile zift bulunan bir kayığa bindird i .  
Bunları böylece Dicle 'nin akımısına bı
raktı, kendisi de kıyıya geçerek zevkle 
kurbanlarının son feryatlarını d inledi. 
Ayaklanmanın sonunda Yusuf Paşa tes
lim olmak zorunda kaldı ve kentten çe
kildi. 
Bekir o zamandan beri sözde Osmanlı
ların adına, hiçbir ortak tanımadan Bağ
dat'ı yönetiyordu. Babıali 'nin gönderdi-

ği paşaların Bağdat'a girmelerini kesin
likle yasaklamıştı. Kendi topraklarında 
hakarete uğrayan İstanbul hükümeti, so
nunda Diyarbakır Beylerbeyi Hafız Pa
şa'yı, Arap Vali Bekir'in üzerine yolladı. 
Maraş, Musul, Amasya, Sivas ve bütün 
Mezopotomya sancakları serdara yardım 
etmek üzere görevlendirildi. 

Yanardöner Arap 
Hafız Paşa, ayaklanan ve ordusunun 
sağ kanadını tehdit eden Abaza, Pa
şa 'nın kuvvetlerin i  karşılamak zorunda 
kaldığı için, ancak askerlerinin yarısını 
Bağdat önlerine gönderebildi. Kent ile 
çöl arasına sıkışıp kalan Osmanlı ordu
sunun hareketsizliğini  fark eden Bekir, 
sık sık kentten çıkarak ani baskınlarla or
duyu rahatsız ediyordu.  
Bir süre sonra bütün kuvvetleriyle Bağ
dat'a koşan Hafız Paşa gülleleriyle Be
kir'in Araplarını perişan etti ve zaferden 
sonra atağının önüne, çölü n ortasına iki 
bin asinin kellesinden bir piramit yığdı. 
Sonra Dicle'yi aşarak, kentin en zayıf 
noktası olan Kuş Kalesi tarafından Bağ
dat'ı zorlamaya başladı. 
Teslim olması halinde bile bağışlanma
yacağını bilen Bekir, umudunu kaybe
dince, yolladığı elçilerle, kendisini Ha
fız Paşa'nın elinden kurtarmak koşuluy
la Bağdat'ı Safeviiere vaat etti. İ ran'ın 
kaybettiğine en fazla üzüldüğü eyaJeti
ni ve en görkemli başkentlerinden biri
ni yeniden kendine kazandıracak olay
ları büyük bir dikkatle izleyen Şah Ab
bas, en iyi komutanlarından Safi Kulu 
Han'ın yönetiminde otuz bin seçme 
Safevi 'yi Bağdat'a yolladı. 
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Safevi ordusunun yaklaşmakta olduğu
nu duyan Bekir, bu sefer taraf değiştire
rek Hafız Paşa'ya bir elçi gönderd i.  
Kendisinin Bağdat val iliği kabul edilir
se beraberce Safevi ordusuna karşı ken
ti savunmayı önerdi. Hafız Paşa bu öne
riye karşı hançerini Arap'ın gırtlağına sal
lamakla yanıt verdi .  Ertesi gün Bekir 
kendisini Şah Abbas'ın kulu ilan etti ve 
şahın adına Hafız Paşa'ya bir İhtarname 
göndererek İran topraklarını terk etme
sini istedi. 
Hafız Paşa Safevi elçisine burasının Sa
fevi toprağı olmadığını ve bir isyancıyı 
cezalandırmak için kendi  topraklarında 
bulunduğunu söyledi .  Karşılıklı atışma 
halinde geçen görüşmelerden sonra, 
Osmanlı ile İran imparatorlukları arasın
da çatışma çıktı. 
Bu savaşlar, görüşme ve ihanetler Bağ
dat'ın yazgısını askıda tutarken, İstan
bul'daki sadrazam Arap Bekir' e paşa un
vanını ve kentin valil iğini verdi. 
Bu yeni  unvanlarıyla ihtirası tatmin olan 
Bekir, bu sefer daha berbat bir şekilde 
yeni  efendisine ihanet etmeye başladı. 
Kuş Kalesi'ne daha önce soktuğu üç yüz 
Safevi askerini tek tek yanına çağırttı ve 
öldürttü. 
En sonuncusunu da sağ bırakarak ihane
tin haberini kentin dışında bekleyen Sa
fevi ordusunun komutanına bild irmek 
üzere yolladı. Mesajında alaylı bir ifadey
le şöyle diyordu:  
"Allah, Şah Abbas'a uzun ömürler ver
sin. Onun sayesinde Osmanlıların zul
münden kurtulduk. Şimdi  Bağdat'a 
egemen olduk. Şahınıza, Beylerbeyi 
Bekir'in lütuf ve borcunu götürün."  
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Hafız Paşa, Babtali 'nin bu utanç verici 
uzlaşma hareketinden sonra önemini 
kaybeden ordusunu Musul'a götürdü. 

Arap Valinin Oğlu da 
Kendisine Benziyordu 
Bu arada yeni beylerbeyi Bekir'in ihane
ti ve nankörlüğünden dolayı kendini ha
karete uğramış kabul eden Şah Abbas, 
on dört gün sonra askerlerine ve şanına 
yapılan hakarederin öcünü almak için 
Bağdat önlerine geldi. 
Bekir hemen Hafız Paşa'dan yard ım 
istedi. Bu sırada Abaza Paşa'nın Musul 
üzerine yolladığı asilerle meşgul olan ser
dar, Bağdat'a ancak bir bölük asker yol
layabi ldi. Hüseyin Paşa'nın emrinde 
olan bu bölük, Safeviierin saflarını yarıp 
kente varamadı. Safeviler tarafından 
görüşmeye çağrılan Hüseyin Paşa da, Be
kir tarafından daha önce öldürülen üç 
yüz Safevi askerine karşılık idam edildi. 
Kuşatma üç aydır sürüyordu. Patlatılan 
lağımlar surlarda altmış gedik açmıştı. 
Açlık ve dehşet yüzünden kent halkının 
büyük çoğunluğu Safevi ordugahına sı
ğınmıştı. 
Daima babasının ikiyüzlü politikasıyla 
yetişmiş olan Bekir'in oğlu Derviş Meh
med bile, düşmanla işbirliği yapmaktan 
çekinmedi. Şah Abbas'ın onu babasının 
yerine Bağdat Vali l iği'ne getireceği va
adiyle 28 Kasım 1 623 gecesi Bağdat'ın 
kapılarını  Safeviiere açtı. 
Bekir uykusundan, Safevi davullarının 
ve Şii müezzinlerin ezan sesiyle uyandı
ğı zaman oğlu Derviş Mehmed 'in kur
banı ve Şah Abbas'ın tutsağı olduğunu 
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anladı. Bütün mahallelere dağılan telial
lar halkı sessiz olmaya çağırarak şöyle di
yorlardı: 
"Bağdat şahındır. Safevi şahı bütün 
kent halkını  bağışlamıştır. Pazarlar açıl
sın ve kimse komşusu na din ya da ırk yü
zünden kötü davranmasın." 
Şahın bağışlaması ve hoşgörüsü, açlık ve 
dehşet kenti olan Bağdat'ı bir anda 
bolluk ve güven beldesi haline soktu . 
Şah Abbas 'ın amacı kentleri yok etmek 
değil, bir imparatorluğu yeniden kur
maktı. 
Öğle vakti şahın önüne çıkarılan Bekir, 
oğlunu kendisini yargılamak ve cezalan
dırmak için hükümdarın yanında oturur 
buldu.  Bu hayırsız oğul sözleri ve hare
ketleriyle babasına hakaret etti. Babası
nın Osmanlılara ve Safeviiere yaptığı iha
netleri tek tek açıkladı. Babasının ölü
müne neden olan bu oğula, ödül olarak 
Bekir'in serveti ver'i ldi. 

Bir Köpek Hem Kenti, Hem 
Orduyu Kurtardı 
Şah Abbas'ın Bağdat'a yerleştirmeye 
çalıştığı hoşgörü, Şii olan Safevilerin, Os
ınanlılar döneminde Sünni olan Bağdat
lılara duydukları kini önlemeye yetme
di. Cezalar ve din uğruna yapılan kıyım
lar fethedilen kenti kana buladı. Kentin 
iki büyük camisinin va izleri olan Nuri ve 
Ömer efendiler, Hz. Ömer ile Hz. Os
man'ın adlarını kötülerneyi kabul etme
diklerinden, boyunlarından bir palmiye 
ağacına asıldılar. Öldürülmelerinde her
kesin bir payı olması için yobaz kafalı Şi
iler tarafından canlı hedef yapıldılar. 

Hayırsız oğlunun gözleri önünde demir
den bir kafese konulan Bekir, altı gün al
tı gece işkence gördü. Yedinci gün, top
rağa gömülü hazinesinin yerini söyleme
si için kafesi yüksek bir yere asıldı ve al
tında ateş yakıldı. Babasının kafesi için
de yavaş yavaş kızarınasını izleyen Der
viş Mehmed, bir elinde kadeh durmadan 
cellatları kışkırtıyordu.  Sonunda Bekir 
yanan zift ve kürkürt dolu bir kayığa bin
d irilerek, Muhammed Ağa'ya layık gör
düğü cezaya çarptırıldı. 
Bütün Bağdat halkı, bir başka ihan�tle 
cezasını bulan hainin Dicle üzerinde can 
çekişmesini  acıma duymadan izledi.  
Yalnız Bekir'in oğlu Derviş Mehmed'in 
vahşetinden kaygılanan şah, babasının 
mirasını vaat etmiş olmasına rağmen, onu 
Horasan'a sürdü. Cellatlar doğanın öcü
nü almakta gecikmediler. 
Bağdat işte bu biçimde Safevi egemen
liğine geçti. Şah Abbas daha birkaç gün 
kalarak İslam büyüklerinin türbelerini zi
yaret etti. Ordusunu yollayarak Hafız Pa
şa' nın birliklerini Musul sudarına kadar 
kovaladı. 
Tarihçi Peçevi'ye göre bir köpeğin efen
d isine karşı duyduğu sadakat Musul 
kentini ve Osmanlı ordusunu kurtarmış
tır. B ir Safevi askerine aşık olan bir 
Kürt kadını geceleyin sevgil isine surlar
daki gizli bir kapıyı açmaya söz vermiş. 
Gece yarısı sözünü yerine getirmek için 
ayağa kalkıp kocasının başını baltayla 
parçalamaya hazırlanırken, tehlikeyi se
zen köpek kadının üstüne adamış ve onu 
yere düşürmüş. Köpek acı acı havlaya
rak bütün muhafızları ayağa kaldırmış; 
hem efendisinin yaşamını, hem kenti, 
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hem de Osmanlı ordusunu kurtarmış. 
Musul'un kenar mahallelerinden birin
de· muhafaza edilen o köpeğin mezarı
nı bugün bile görmek mümkündür. 

IV. Murad Ali Paşa'nın 
Başını Vurdurdu 
Padişah IV. Murad, Sadrazam Ali Pa
şa'nın neden olduğu idamlar sayesinde 
kan görmeye ve zalimliğe alışıyordu. Ön
ce sadaret makamında gözü olduğundan 
kuşkulanılan Mısır Beylerbeyi Meh
med Paşa idam edildi. İki gün sonra ye
niçerilerin hoşnutsuzluğu sonunda kayın
biraderi Bayram Paşa'yı görevden almak 
zorunda kalınca, onu Oivan'a çağırdı. 
Yargılanmasını izled ikten sonra kafası
nın vurulmasına tanık oldu. 
Sultan I. Ahmed'in Mekke'ye sürdürdü
ğü zenci haremağasının koruyucusu 
olan Kösem Sultan ' ın ısrarları karşısın
da, sadrazam haremağasını geri çağırdı.  
Dostları sadrazama, bu zenci haremağa
sından sakınmasını tavsiye ediyordu.  
Nitekim, eski saygın durumuna kavuşan 
ve şeyhülislamla işbirliğine girişen Ha
remağası Mustafa Efendi bu uyarıları 
doğrulamakta gecikmedi. 
Sadrazarnın Bağdat'ın düşmüş olduğu
nu, Abaza Paşa isyanının genişlediğini, 
Safeviierin yeni zaferler kazandığını, 
hazinenin boşaldığını, askerin itaatsizleş
tiğini padişahtan sakladığını açıkladı. 
EyaJetleri tam bir kargaşa içinde bırakır
ken, zulmüyle sarayı korku içinde tutan 
sadrazaını padişaha şikayet etti. 
Venedikli tarihçilere göre, gizlice şeyhü
lislamı saraya çağıran IV. Murad, sadra-
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zamın kayınbabası için gerçekten maka
mını bırakınayı isteyip istemediğini sor
du.  Hayretler içinde kalan şeyhülislam, 
sadrazama asla böyle bir konuda umut 
vermediğini belirtti. Sadrazarnın sahte
karlığından ve ihtirasından artık emin 
olan padişah, hemen saraya çağırttığı Ali 
Paşa'nın başını vurdurdu.  
Sadrazarnın nakit para olarak sakladığı 
yedi yüz milyon akçe tutarındaki serve
ti devlet hazinesinin eksiğini kapattı. Im
paratorluğun başına gelen felaketierin bir 
kısmının sorumlusu olan ve kendi yanıt
tığı entrikaların altında kalan Mere Hü
seyin Paşa da aynı gün bağdurularak 
idam edildi. 
Padişahların eski İmrahorlarından olan ve 
sarayda yetişen Çerkez Mehmed Paşa is
teksizliğine rağmen sadrazamlığa getiril
di .  Kudüs ve başka yerlerde d insel ay
rıcalıkların karşılığını almak için Hıris
tiyan devletlerin elçilerine ve koruma
sındaki kişilere bir barbarın kabalığıyla 
davrandıktan sonra, Abaza Paşa'nın isya
nını bastırmak için hazırlanan ordunun 
başında scfere çıktı. 

Yeniçerileri Tehdit Eden 
Mektup 
Abaza Paşa, Padişah IV. Murad döne
minde de artık amacını kaybetmiş olan 
II.  Osman'ın öcünü alma davasını yürü
tüyordu. Tahta egemen olan Sultan IV. 
Murad, ağabeyinin bizzat en koyu öç alı
cısıydı. 
Fakat ayaklanma Karaman'ın gelenek
lerine öyle derin kök salınıştı ki, asi 
Türkmenlere göre Abaza Paşa'yı izlemek 
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için her bahane geçerli oluyordu. Ger
çekte başkaldırma doğrudan yeniçerile
re karşıydı. Asilere kapılarını açan kent
lerde ve her yerde rastlanan yeniçeriler 
öldürü lüyordu. 
Sivas'ta, Abaza Paşa'nın kendisinden da
ha zalim komutanı Cafer tarafından ele 
geçirilen üç yeniçeri subayının sırtları
na yanan meşale saplanıyordu. B unlar 
deve üzerinde halka gösteriliyordu. Sul
tan II. Osman'ın katlinden sorumlu tu
tulan yeniçerilerin, sİpahilerin ve topçu
ların cesetleri, isyancıların geçtikleri 
yolların kenarına yığılıyordu. 
Büyük bir tutuculukla efendilerine sa
dık olan altmış bin Türkmen'den oluşan 
Abaza Paşa ordusu yeniden Sivas üzeri
ne yürüyordu. 
Karasu Köprüsü önlerinde karargah ku
ran isyancılar sürekli talİm yaparak sad
razarnın ordusunu bekliyorlardı. Sivas 
Beylerbeyi Tayyar Paşa, Abaza Paşa'nın 
tarafını tutar gibi görünüyorsa da el al
tından sadrazamla anlaşmıştı. Üstelik 
Abaza Paşa'nın komutanlarından biriy
le Abaza Paşa'nın arasını açmaya çalışı
yordu .  
Cahil adamlara özgü bir saflık içinde bu
lunan Abaza Paşa ise Kayserili bir şey
hin etkisi altında bulunuyor ve onun kut
sal dava olarak gösterdiği yolda i lerle
mekte duraksamıyordu.  Şeyh tarafından 
vaat edildiği gibi, günün birinde devle
ti kurtaracak bir sadrazam olarak işbaşı
na geleceğini  umuyordu. 
Abaza Paşa'nın başarısızlığı, Sivas Bey
lerbeyi Tayyar Paşa'nın dalaverelerine 
inanmasıyla başlamıştı. Kendisine sa
dık olan komutanının Babtali 'ye satıl-

d ığına inandırılmıştı .  Düzenlediği şö
len sırasında günahsız komutanının 
başını  vurdurdu .  
Sonra çevresindeki dalkavuklarının kış
kırtmasıyla yeniçeri ağasına tehditlerle 
dolu bir mektup yazdı. Sadrazarnın or
dusundaki yeniçeriterin tamamen ken
disine düşman olmalarını sağlayan mek
tupta şunlar vardı: 
"Kardeşimiz ve efendimiz Kahya, 
Askerlerin i ,  sadrazarnın emrinde ası 
Abaza'ya karşı yürümeye zorluyorsun. 
Bu, kuşkusuz yeniçeriler için bir onur so
runudur. Fakat beyleri ve sİpahileri n i
çin unutuyorsun?  
Cesaret! Padişahın ekmeğini hak etme
ye çalış! Eğer bu gayret s izi daha önce 
sarsaydı, padişahımızın katiedilmesine 
sükunet içinde seyirci kalmazdınız. Ne 
yazık ki kardeşleriniz sİpahiler Divan'ın 
kubbesi altında en iyi yerleri beğenme
diler ve tahsildarlık, yöneticilik gibi gö
revleri paylaştılar. Size bir şey kalmadı. 
Gerçekte kardeşçe yardımlarınız olma
saydı, işin sonuna varabilirler miydi?  İş
te, İstanbul 'un en zengin saraylarını  
yağmaladıktan sonra elinizde kalanlar! 
İslamiyetİn felaketine neden oldunuz. 
Eğer Sultan Osman sİpahilerin kışiası
na sığınsaydı, muhakkak ki yazgısı baş
ka türlü ortaya çıkardı. Para yüzünden 
mi böyle davrandınız? Oysa tal ihsiz pa
dişahımız her birinize elli duka altını ve
riyordu. Sultan Mustafa'nın annesi Aba
za ailesinde olup, benim akrabam olma
sına ve iktidara gelmesine rağmen, Tan
rı tanığımdır ki, eğer silahı elime aldıy
sam, bunu yalnızca haksız dökülen ka
nın öcünü almak için yaptım. Bütün as-
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kederini çevrene topla. Nasıl Nabuko
donosor, 1 Hz. Yahya'nın haksız yere 
dökülen kanının öcünü almak için yet
miş bin Yahudi'yi kılıçtan geçirdiyse, ben 
de padişahın öcünü almak için yetmiş 
bin yeniçeriyi öldürmek istiyorum. Se
ni savaş günü göreceğiz. Daha önce bir 
atı bile besleyemeyecek durumda olan 
bu adamlar sayenizde bugün büyük 
topraklara sahipler. 
Çılgınlar! İhanetinizle padişah katilleri 
adından başka ne elde ettiniz? Halil Pa
şa yeniçeri ağasıyken ben onun imraho
ruydum. Bu yüzden asker ocağında işle
rin nasıl yürüdüğünü iyi bilirim. Her 
emir kahyanın başı altından çıkar. Eğer 
cinayet olayında hiçbir payın olmadığı
nı ve buna sebep olanın sadece Davud 
Paşa olduğunu ileri sürüyorsan, o zaman 
katilleri teslim et! 
Allah selamet versin ! "  
Mektubu yüksek sesle yeniçerilere oku
yan kahya "İşte gururlu bir adam daha, 
eğer onu hareketlerinde serbest bırakır
sak, bütün imparatorlukta olduğundan 
daha fazla yeniçeriyi katledecek" dedi. 

Bir Atın Ahaza 'ya Oynadığı 
Oyun 
Yaşlı Çerkez sadrazam, komutanlığa alı
şık olmadığı için saclareti ve serdarlığı, 
İran seferi sırasında tanınan Hafız Paşa'ya 
bıraktı. Hafız Paşa, Abaza Paşa'nın ırkın
dan olup, onun eski bir arkadaşıydı. 
Fakat mizacının bilinen doğruluğu saye
s inde kimsede en ufak bir kuşku uyan
dırmadı. 
1 Üç Babil kralının ortak adı. 
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Abaza Paşa'ya diş bileyen seksen bin ki
şilik ordusuyla sefere çıktı ve Konya 
Ovası'nda karargah kurdu. Geçen zaman 
ve ihanetler isyancıların ordusunu zayıf
latırken, kendi ordusunu kuvvetlendiri
yordu. Devlet adamlığı niteliğini ordu 
komutanlığıyla birleştirmişti. Kargaşalı
ğın üstesinden gelmek için sabır göster
menin şart olduğunu biliyordu.  
Askerleriyse nedenini  anlamadıkları 
durgunluğu yüzünden komutanlarını 
suçluyorlardı. Abaza Paşa'nın kişiliğin
de kendi düşmanlarını tepelemek iste
dikleri için sabırsızianan yeniçeriler, 
birkaç kez düşmanın üzerine yürümek 
istediler. Hafız Paşa yalın kılıç askerle
rinin önüne çıktı ve zamansız çaba gös
terenleri sindirdi. 
Abaza Paşa'nın başlıca kuvvetlerini oluş
turan Türkmenlerin tamamen isyancı
lar sırt çevirmesini bekliyordu.  Nitekim, 
Osmanlı ordusunun daha ilk top atışla
rı başlar başlamaz Tayyar Paşa ile birlik
te sadrazarnın tarafına sığındılar. 
Abaza'nın eski s ilah arkadaşları olan 
Kürtler ve Araplar bu duruma aldırma
dı. Fakat başka bir olay paniğe kapıima
larına neden oldu. Abaza Paşa savaşa ka
tılmadan önce namazını kılarken, uşağı 
tarafından tutulan atı bir s ilkinişte uşa
ğın elinden kurtuldu ve dörtnala Kürt
lerin saflarına çloğru koşmaya başladı. 
Önderlerin in  atını boş olarak gören 
Kürtler, Osmanlıların ilk ateşleri sonun
da Abaza Paşa'n ın vuru lduğunu sandı
lar ve böylece davanın da kaybolduğu
nu sanarak dağılmaya başladılar. Ordu
sunun daha savaşa girişıneden yok oldu-
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ğunu gören Abaza Paşa, yedekte tutu
lan atlardan birine atladı ve Kürt savaş
çılarıyla kaçmaya başladı. Yaya isyancı
lar Hafız Paşa'nın eline düştü ve ceza
larını yaşamlarıyla ödediler. Kellelerden 
meydana gelen yığınlar bu bozgunun 
anıtları oldu.  Kaçış sırasında ele geçiri
len Abaza Paşa'nın eşleri ve çocukları öl
dürülmedi. 
Erzurum'a varan Abaza Paşa ise son as
kerleriyle kaleye kapandı. 
Hala büyük bir kente ve dağlık bir eya
lete sahip olan isyanın baş sorumlusunu 
cezalandırmak işini başka bir zamana bı
rakan Hafız Paşa, Anadolu 'yu temizlen
diğİnden ve huzura kavuşturduğundan 
mutlu kalarak geri çekildi. Abaza Pa
şa'nın ailesini Erzu rum'a yolladı. Babı
ali 'ye bağlı olmasını sağladı ve Erzurum 
Beylerbeyliği 'ne atayacağına söz verdi.  
O sırada Kırım'da baş gösteren karışık
lıklar acele İstanbul'a dönmesini  gerek
tiriyordu. 

Girayların Gözü Osmanlı 
Tahtında 
Mehmed Giray ile Şahin Giray kardeş
ler, han unvanının Babıali tarafından ha
nedanlarından başka bir prense verilmiş 
olmasından dolayı uzun zamandan be
ri Kırım tahtından uzak tutuluyordu.  
Osmanlılar tarafından Yed ikule Zin
danları'nda tutulan Mehmed Giray ile 
Şah Abbas'a sığınmış olan Şahin Giray, 
haklarını aramak ve Kırım'ı ayaklandır
mak için Nogay Türklerinden taraftar 
topluyorlardı. B ir derviş, Doğu impara-

2 Kırım Hanlığı'nda ikinci veliahtlık unvanı. 

torluğunun bir kuş adı taşıyan Giray Ha
nedanı'ndan birinin egemenliğine geçe
ceği hakkında kehanette bulunmuştu. 
Şahin Giray da bu dervişte olağanüstü 
özellikler gördüğünden bu kehanete 
sıkı sıkıya bağlanmıştı. İki kardeş Babı
ali tarafından Kırım tahtına geçirilen ha
na karşı birleşmiş ve onu hem tahttan, 
hem de ü lkeden kovmuşlardı. Meh
med Giray, han unvanını alırken, karde
şi Şahin Giray, yasa gereği kalgay unva
nı ile onun emrinde ü lkeyi yönetiyordu. 

' 

Zulümleri kısa zamanda Kırım'da hoş-
nutsuzluğa ve ayrılıklara neden olmuş
tu. İstanbul'a giden Rus elçilerini öldür
müşler ve padişah için gönderilen arma
ğanlara el koymuşlardı. Lehistan' ı  isti
la etmek bahanesiyle Kırım'da kalaba
lık ve güçlü bir ordu kurmuşlardı. 
Soylu amaçları, budala padişah I .  Mus
tafa'nın döneminde Edirne'yi kuşat
mak ve ele geçirmekti. Tahtta bulunan 
gölge hükümdarıo yarattığı karışıklıklar
dan yararlanacaklarını ve akrabalık hak
larına dayanarak sönmek üzere olan 
Osman Bey'in hanedanının yerine silah 
zoruyla geçeceklerini açıkça söylüyorlar
dı.  Her iki kardeşin de çocuğu olmadı
ğı için eski hanlardan Fethi Giray'ın gay
rimeşru çocuğu olan bir prensi nureddin2 
olarak atadılar. 
Böylece, tahttan indirdikleri eski hanın 
taraftarlarını da kendi davalarına ka
zandırmak istiyorlardı .  Ahmed Giray 
adındaki bu nureddinin soyu, çevresin
deki esrar perdesi, çoban milletleri bii
yülerneye yetiyordu.  
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Eski Kırım hanı, geleneklerin gereği ola
rak Boğdanlı soylu bir boyarın kızı olan 
prensesi rehin almıştı. Prensesin olağa
nüstü güzelliğine hayran olmasına rağ
men, babasına iade edeceği güne kadar 
muhafaza edip bakması için onu Hacı 
Ahmed adında bir hocaya bırakmıştı. 

Bahıili.'nin Bir Piçe Tepkisi 
B ir akşam han, yatmaya giderken yakın 
arkadaşlarından biri ,  bakire olarak bili
nen Boğdanlı prenses in bir oğlan çocu
ğu doğurduğunu gülerek ve hanı kurla
yarak bildirdi. Bir boyarın kızına karşı ko
nukseverlikte kusur ettiğini ima eden bu 
arkadaşına fena halde kızan han, hemen 
ihtiyarın, prensesin ve çocuğun öldürül
mesini emretti . Fakat bu emir ister ha
nın aşkını gizlemek adına yalancı bir öf
ke gösterisi için verilmiş olsun ya da ger
çekten Hacı Ahmed idam emrini önce
den duymuş olsun, ihtiyar, prenses ve ço
cuk kaçarak ortadan kayboldu. O zaman
dan beri Kırım'ın bozkırlarında çoban
lar tarafından büyütülen çocuk, ergen
lik çağına kadar Mustafa adıyla anıldı. 
Mustafa'nın gerçek ya da tahmini baba
sı olan hanı devirerek tahtı ellerine ge
çiren iki Giray kardeş çocuğu çobanla
rın çadırlarından alarak saraya getirdi .  
Doğrudan ve yasal varisierin itirazına rağ
men onu nureddin ilan ettiler. Hakkı ye
nen yeğenierden genç Hasan Giray, 
nureddinle şiddetle çatıştı. 
Çocuklar oyun oynarken Hasan Giray, 
nureddin olan Mustafa'yı "Boğdanlı ço
ban" ve "kölenin piçi" olarak çağırdı. Bu 

3 Ağaçtan yapılan kulplu su kabı. 
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Iakap Kırım tahtının genç varisinin üze
rinde kaldı. 
Babıali kendisine bağlı prenslerin, bir 
piçi nureddin seçerek kendi kaniarına iha
net etmelerinden ve hatta Osmanlı tah
tına varis göstermelerinden fena halde 
alınmıştı. Divan, Mehmed Giray'ı hanlık
tan azietti ve eski hanı tanıdığını bildirdi. 
Mehmed Giray ile kardeşi bu karara şid
detle karşı çıktı. Onları itaat altına almak
la görevli kaptanıderyaya şöyle dediler: 
"Sizi Asya ve Lehistan'daki düşmanla
rınıza karşı korumak için yüz bin Kırı:rı 
Türkünü topladığımız şu sırada bizi 
sürgüne yollamanız adalete ve politika
ya sığar mı? Bozkırdaki soydaşlarımız ara
balarını bağladılar, en ufak bir işaretle ha
reket edecekler. B izi, bozkırın bir ucun
daki yurtlarımıza sürmenin gereği var mı? 
Kırım'ı terk ettiğimiz zaman, burası ka
fir Rusların eline düşerse, Kefe ile öte
ki kalelerinize egemen olabileceğinizi sa
nıyor musunuz?" 

Bir Çamçak Bozaya Bir 
Osmanlı Tutsağı 
Bu itirazlara kulaklarını kapayan kapta
nıderya yüz bin Kırımlıya ve müttefik
leri binlerce Ukraynalı Kazak'a karşı sa
vaşmayı kabul etti. Sayıca çokluğun 
karşısında ezilen Osmanlılar, savaş ala
nında ya tutsak, ya ölü olarak kaldı. Tut
sakların çokluğu karşısında Kırım çadır
larında bir Osmanlı askerinin değeri bir 
çamçak3 bozaya kadar düştü. 
Savunucularından yoksun kalan Kefe 
kenti Mehmed Giray tarafından işgal 
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edildi. Kırım'ın bu limanını geri almak 
isteyen kaptanıderya, iki kardeşin ve nu
reddinin hükümdarlıklarını kabul etti. 
Ordusundan, filosundan ve toplarından 
anakalanlarla başı eğik bir biçimde ge
ri döndü. Bu zafer Kırım'ın iki hüküm
darının gururunu büsbü tün artırdı. Gü
venlikleri uğruna, hanedanın yasal varis
leriyle bütün aşiret başkanlarını ve mir
zaları öldürttüler. 
İki kardeşe düşman olan Kırımlıların baş
kanı Kantemir'in hamile eşi ateşte yakıl
dı .  Kantemir'i de EfHk'a kadar kovala
dılar. Fakat sonunda Kantemir, otuz 
bin Kırımlı, Boğdanlı ve Efiaklıdan olu
şan ordusuyla Tuna kıyılarında Girayla
rın ordusunu perişan etti. 
Kırımlı prensierin Kantemir ve Osman
lılara karşı yürüttükleri bu seferler sıra
sında, hem denizleri, hem de karaları 
yağmalayan atlı göçebe ve korsan Kazak
lar, Boğaz'ın Osmanlıların eline geçme
sinden beri ilk kez İstanbul 'un yakınla
rına kadar geldiler. 
Kazaklar her yönde manevra yapabilen 
iki pruvalı, iki dümenli yüz elli gemiy
le gelmişlerdi. Her gemide yirmi kürek
çi ve yirmi savaşçı bulunuyordu. 
Daha önceleri ırmak ve denizde aynı bi
çimde korsanlık yapan Ruslar, onlara ır
mak ağızlarında ve küçük doğal liman
larda saklanmasını da öğütlemişlerdi. 
Çok eski dönemlerden beri lskitler, 
Ruslar ve Kazaklar yedi kez benzer se
ferlerle Karadeniz limanlarını ve Boğaz'ı 
tehdit etmişlerd i. 

Karadeniz kıyılarını yakıp yağmaladık
tan sonra, bu sefer müttefikleri oldukla
rı Kırımlılardan cesaret alan Kazaklar Bi
zans döneminde olduğu gibi, şimdi de 
Osmanlıların sayfiye kasabası Büyükde
re'yi yakmışlardı. Büyükdere 'den yük
selen alevlerin görüntüsü üzerine li
manda demirli kadırgalar Boğaz'a doğ
ru yol alırken, kıyıdan on bin yeniçeri do
nanmaya paralel olarak ilerliyordu.  
Böylece korsanların tümünün karaya çık
ması önlendi. Kazaklar tilolarındaki gemi
leri yeniay biçimine sokarak Büyükdere 
ile Anadolu kıyısı arasındaki geniş koy da 
diziidiler ve onları Karadeniz'e sürükleye
cek olan akşam rüzgarının çıkmasını ce
saretle beklediler. Yedi yüz yıl önce, ata
larının Rumiara dehşet salmak için ayak 
bastıkları kıyılardaki Boğaz fenerini gide
rayak yakınayı da ihmal etmediler. 
Bir daha Kazakların gelmelerini önlemek 
isteyen Osmanlılar, İstanbul'un alınışı sı
rasında Haliç'i Fatih Sultan Mehmed'e 
kapatan meşhur zinciri Boğaz'ın ağzına 
gerdiler.4 

TürkAtlıları Osmanlı 
Ordusunu Perişan Etti 
Hafız Paşa yirmi bin yeniçeriyle Diyar
bakır'a hareket etti. İ ran 'a karşı ayakla
nan Güreiiierin Kafkasya'da otuz bin Sa
fevi askerini öldürmesinden yararlanan 
ordu, Bağdat'ı kurtarmak için sefere 
çıkmıştı. 
Yeterince topçu kuvvetinin olmayışın
dan altı ay süren kuşatma, Şah Abbas'a 

4 Kazakların Boğaz'ın girişindeki feneri yaktıkları ve Osmanlı ların Haliç'i kapatan ünlü Bizans zincirini Boğaz'a gerdik
leri söylentiden ibarettir. 
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değerli başkenti kurtarmak için gerek
li zamanı sağladı. Bağdat'taki Safevi 
garnizonu şahlarının geldiğini görünce 
onu üç gün üç gece boyunca top ateşiy
le selamladı.  Ertesi gün başlayan savaş 
sonuç sağlamaktan çok, kanlı oldu. 
Şah Abbas'ın gizli tutuğu on bin kişilik 
gözü pek Türk atlıları Osmanlıları her 
yerde perişan etti. Sipahi ağası bile bu 
korkunç atlıların önünde duramayaca
ğını anlayınca yeniçeri saflarına sığındı. 
Zalim yeniçeriler ağanın başını kurtar
masını sağlayan ayaklarını kestiler. Eli
ne bir piyade mızrağı geçiren Hafız 
Paşa, yeniçeri saflarının önüne geçti, ila
hiler söyleyerek ordunun onurunu kur
tardı .  Onun sayesinde Safeviierin kut
sal atlı birliği son ferdine kadar kılıçtan 
geçirildi.  

ffUzun Kılıcın Varsa 
Bağdat' ı Al" 
Zaferden sonra Şah Abbas ve Hafız Pa
şa arasında sürdürülen barış görüşmele
ri, yeniçerilerin sabrını taşırıyordu. Ayak
lanan askerler sadrazarnın orağını başı
na yıktılar. Kargaşalık sırasında askerle
ri tarafından yakalanan Hafız Paşa, Dic
le kıyılarında İmam Kalesi adında bir ye
re hapsedildi. Askerin isteklerine taraf
tar gözüken komutanlarından Murad 
Paşa, sadrazam ilan edildi. Ancak Hafız 
Paşa'nın bayraktan Osman, isyancıların 
bu kararına şiddetle karşı çıktı. 
Bayraktar Osman, "Sadrazam indirip, çı
karmak hakkını nereden buluyorsunuz? 
Bu otağ Padişahımız Efendimizindir, onu 
savunacak bir kolum olduğu sürece kut-
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Sultan IV. Murad'ın elçi kabulü 

sal sancak buradan dışarı çıkmayacaktır" 
dedi. 
Yiğit asker, sancağı savunurken kolları 
kesildi, baltalarla vücudu parça parça 
edildi. Cesareti başkaidıranlara pişman
lık verdi. Otağı yeniden kurdular, san
cağı eşiğine diktiler ve Hafız Paşa 'yı ge
tirerek ona bağlılık andı içtiler. 
Sadrazam yeniçerilere, "Bana, Bağdat 
surları önünde yenıneye ya da ölmeye 
söz veren askerlerim nerede?" diye hay
kırdı. Askerlerin düşünmesi için iki gün 
süre verdi .  
Sürenin sonunda haykırışlar arasında 
geri çekilmek için buyruk vermes i  is
tendi .  
Yeniçeriler "Uzun bir kılıcın varsa, he
men Bağdat' ı al! Yoksa hemen Kızılbaş
ların önünden çeki l ! "  d iye bağırdılar. 
Buna rağmen Hafız Paşa surların altın
da açılan bir lağımın sonucunu almak için 
birkaç gün daha beklemek üzere süre al
dı. Fakat ne yazık ki, ya ihmalden, ya da 
ihanetten, lağım daha surların altına 
gelmeden patladı ve sudara hiçbir şey ol
madı. Dimdik duran surların görünümü 
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üzerine askerler daha fazla bir hiddetle 
sadrazama karşı ayaklandı.  Sadrazarnın 
otağı, hazine, yükler ve yiyecekler yağ
ma edildi. Toplar sökülerek Musul yo
lu üzerindeki İmam Kalesi'ne götürül
dü. Hem yeniçeriler, hem de sadrazam 
oraya sığınarak içinde bulundukları kar
gaşalığa son vermek istediler. 
Osmanlı ordusundaki düzensizliği ve 
ayaklanmaları duyan Şah Abbas, "kaçış 
halindeki bir orduyla görüşme yapılama
yacağı" bahanesiyle barış görüşmeleri
n i  iptal etti. 
İstanbul'dan getirilen ve kumlar arasın
da saklanan Sultan Süleyman'ın topu şa
hın eline geçti ve İsfahan Sarayı'na yol
landı. Kötü durumuna rağmen Hafız Pa
şa arkasından gelen Safevi kuvvetlerini 
karş ılamak için geri döndü ve Bağ
dat'tan iki gün uzaklıkta onları yenilgi
ye uğrattı. Zaferin kazanıldığı akşam, as
keri isyana ve geri çekilmeye zorlayan 
Murad Paşa'nın başını vurdurdu. 
Bu zafer ve idam sayesinde ordusunu da
ha başka kayıp vermeden Musul'a kadar 
getirebildi. 
Padişah kendisine haber göndererek 
yeni kuvvetler yollayıncaya kadar ordu
yu konaklatmasını ve Halep'te kışlama
sını öğütledi.  Hafız Paşa gibi aruz vez
ninde çok güzel şiirler yazabilen genç pa
d işah bütün kış boyunca sadrazamıyla 
manzum haberleşme yaptı. 
Annesi Kösem Sultan, sarayın emrikala
rına karşı oğlunun zihninde Abaza Pa
şa'nın galibini unutturmayı başarıyordu.  
Val ide sultan, d ışta egemenliğin i  sağla
yan, içte de şiirsel zevklerini okşayan bir 
devlet adamına ilk kez rastlıyordu.  

Murad imzasıyla yapılan siyasal ve kut
sal konuları işleyen manzum mektuplar 
aslında valide sultan tarafından ilham 
ediliyordu. İran'da olduğu kadar Osman
lı ülkesinde de yaygın bir oyun olan sat
ranç, sadrazam ile genç padişah arasın
da ilgi çekici yazışmalara konu oluyordu. 
Hafız Paşa padişaha "Bana atlı gönder
mek için veziriniz yok mu ?" d iyor, pa
dişah da buna yanıt olarak, "Şah demek 
için atlınız yok mu?" d iyordu.  
Valide sultanın damadı ve padişahın 
kayınbiraderi olması sadrazam ile im'pa
ratorluk ailesi arasında böyle edebi ve sa
mimi yazışmalara olanak sağlıyordu .  

Bir İsyanı Bir Başka isyan 
Bastırıyordu 
Orduda ayaklanma ve başkentte ihtilal 
alışkanlığı valide sultanın becerisine ve 
sadrazarnın özverili davranışına rağmen 
hala sürüyordu.  
Halep ordusu yeniden Bağdat'a yürüme
yi kabul etmiyor, İstanbul'daki birlikler 
her seferinde yeni bahaneler bularak Di
van'dan ödünler koparıyor, padişahın ata
dığı kişilerin kellelerini istiyordu .  
İran seferi sırasında İstanbul'da sadra
zamlık görevini  yerine getiren Kayma
kam Gürcü Mehmed Paşa, deneyimi ve 
bağlılığıyla padişahın gücü ve ışığı olma
sı sonucu, yeniçerilerin kinini üzerine 
çekmişti. 
Askerlerin alçakça bir nankörlükle kay
makamın başını istemelerine karşı cesa
retle kendisinin ve oğlunun başını orta
ya koyan valide sultana rağmen, Gürcü 
Mehmed Paşa sarayının merdivenle-
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rinde katledildi. Sekiz padişah dönemin
de Divan' ın  ve ordunun en önemli 
mevkilerini işgal etmiş olan Gürcü Meh
med Paşa, yaşça küçük efendisini koru
mak uğruna seksen yaşında dünyaya göz
lerini yumuyordu.  
Gürcü Mehmed Paşa'nın kanı henüz ku
rumuş tu ki, yeni bir dengesizlik örneği 
veren yeniçeriler bu sefer kaymakamı öl
dürenlerin kellelerini istedi. 
Gürcü Mehmed Paşa 'nın kanına giren
leri öldürdüler ve cesetlerin i  denize at
tılar. İçlerinden bir bölümü şeyhülisla
ma giderek Sultan Mustafa'nın öldürül
mesi için fetva istedi, bir bölümü de 
üçüncü bir darbenin güvencesi için de
l i  padişahın korunmasını önerdi.  
Bazen Sultan Mustafa'nın tahttan indi
rilmesinde katkıları olanları göklere çı
karıyorlar, bazen de Davud Paşa'ya yap
tıkları gibi, yargılanmadan adaleti gerçek
leştirmek istiyorlardı. Genç Osman'ın 
katiedild iği gün eski sarayda Sultan 
Mustafa'nın hattı şeriflerini kaleme alan 
çavuş boğazlandı ve cesedi Atmeyda
nı 'na atıldı. 
Ayaklanmaların bastırılması ancak yeni  
ayaklanmalar sayesinde gerçekleşiyordu. 

Ordu içinde patlak veren kargaşalıklar 
hemen başkente sıçrıyordu.  E rzurum 
beylerbeyi unvanı verilen ve ayaklanma
nın çekirdeğini oluşturan Abaza Paşa, bü
tün otoritenin yok olmasından yararlana
rak kendisine yeni taraftar kazanmak için 
çabalıyordu. 
Asileri memnun etmek için sadrazamlık
tan alınan Hafız Paşa, onurunu kaybet
miş bir halde lstanbul 'a döndü. Kapta
nıderyalık makamında ömür tüketmiş 
olan Halil Paşa, Abaza Paşa'nın bir za
manlar kölesi olmasından ve bu isyan�ı
dan korkulmasından dolayı sadrazam lı
ğa getirildi. 

Ahaza'nın İki Yüzü 
Halil Paşa, Lehistan ile Kırım Hanlığı 
arasındaki anlaşmazlıkları çözümledik
ten sonra, Anadolu'da sefere çıkacak olan 
sadrazamların ilk konak yeri olan Üskü
dar'da otağını  kurdurdu. 
Sefer başlamadan önce, herkes tarafın
dan çok büyük bir din adamı olarak ka
bul edilen ve saygı gören Üsküdarlı 
Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi'yi5 tekkesin
de ziyaret etti. Halil Paşa da ilk sadra
zamlığı sırasında yaşamını Şeyh Aziz 

5 Celvetiye tarikatının kurucusu (Seferihisar 1 543/1 544- istanbul 1 628). Bursa' da Ferhadiye Medresesi' ne müderris 
ve Camisi Atik Mahkemesi'ne kadı olarak atandı ( 1 573). Birkaç yıl sonra gördüğü korkunç bir düş üzerine her şeyi 
bırakıp Şeyh Üftade'nin tarikatına girdi ( 1 576). Üftade'nin yanında geçirdiği riyazet devresinden sonra halitelikle Üs
küdar'a gönderildi. Küçük Çamlıca'daki çilehanede bir süre inzivaya çekildi, sonra Üsküdar'daki Rum Mehmed Paşa 
Camisi'nin yanındaki odaya geçti. Fatih Camisi'nde de vaazlar veriyordu. Tekke ve mescidini yaptınnca buraya taşın
dı. Mescidi genişletip cami haline getirince burada hatiplik yapmaya başladı. Sultanahmet Camisi'nin yapımı bitince 
( 1 6 1 1 )  Padişah ı. Ahmed'in isteği üzerine ayda bir kez bu camide vaaz vermeye başladı. 1 .  Ahmed ve annesi onun 
tarikatına girdi. Hüdayi tekke şiirinin önde gelen şairlerindendir. Zamanında çok tanınmış ve büyük saygı görmüştür. 
Aruz ve he ce vezniyle yazdığı şiirlerin pek çoğu bestelendi. Divan ı dışında şiirleri, nesirleri, Türkçe ve Arapça yirmi iki 
kadar yapıtı vardır. Yapıtlarından birkaçı şunlardır: Fenatillah ve Sekabillah konusunda manzum olarak ve Türkçe yaz
dığı Necat-ü/-Garik fi-1-Cemvet-Tefrik (Toplanıp Dağılma Kuralına Göre Batmış Kimsenin Kurtuluşu), Tarikatname, Va

klat. 
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Mahmud Hüdayi'nin konukseverliğine 
borçluydu. 
Şeyhe karşı birçömezlh duyduğu saygı
yı duyuyor ve d insel bağlılığını gösteri
yordu.  
Anadolu 'nun tımarlı askerleri Halep'te 
Halil Paşa'ya katıldı. Halil Paşa, Abaza 
Paşa'ya bir mektup yazarak hemen Ha
lep'e gelmesini buyurdu.  E ski asinin 
kuşkulu davranışları, Halil Paşa'yı bir ko
mutan mı, yoksa bir düşman olarak mı 
göreceği hakkında ordu içinde bir me
raka neden olmuştu. 
Hali l Paşa ona yazdığı mektubunda, 
"Askerler seni artık serasker olarak 
görmek istemiyor, el ini  çabuk tut, gö
nüllü olarak bana katıl ki, h izmetlerin
le padişahımızın merh_ametine layık 
o l ! "  diyordu .  
Halil Paşa'ya katılacak olan sadık bey-

tığından yarı çıplak bir halde yalın kılıç 
atma bindi. Kaçarken, Abaza Paşa'nın 
kah,yası mızrağıyla onu boynundan ağır 
biçPmde yaraladı. 
Atından inen Abaza Paşa son nefesini 
vermek üzere olan Dişlenk Hüseyin Pa
şa'nın başını kaldırdı ve "Soylu Paşam! 
Eski s ilah arkadaşım! Ne olur gözlerini 
aç, bak oğlun hala yaşıyor!" dedi. Diş
lenk Paşa ancak dudaklarını kıpırdata
bildi ve başı önüne düştü. 
Abaza Paşa, yiğit komutanın cesedini  
atının üzerine yerleştirdi ve Erzururn'a 
götürerek şanına layık bir türbeye göm
dürdü. Aynı adamın kişiliğinde topla
nan merhamet, ihanet, alçakgönüllülük 
ve kıyım, Homeros'un bir yandan ağla
yan, bir yandan kan döken kahraman
larını anırusatacak derecede, Kafkas
ya'nın bu kahraman ve barbar milleti
nin bir özelliğidir. 

lerbeyinin  orduları Erzurum surları 
önünde karargah kurmuştu. Kararsızlık Abaza Paşa bir yandan düşmanlarının ko-

içinde bocalayan Abaza Paşa, Erzu- mu tanını saygıyla gömerken, bir yandan 

rum'un kapılarını açıp açinamakta karar- askerleri tarafından ele geçirilen öteki pa-
şaları ve yeniçerileri acıma duymadan ölsızdı. 

.
Dışarıdaki paşalar ise Abaza'nın��u "' dürüyordu.  On bin askerden sadece bi-.. duraksaması karşısında sinirleniyor, oiı.u . 

' . 

·ı h 1·' 1 - . ki . . .. 1 . .  rı serbest bırakılarak İstanbul a bu yenı s ı  a zoruy a yo a getırece erını soy u- k 1 k . .  l l  d ı d t� ıyıını an atma uzere yo an ı .  yor ar ı .  
- ·  

Hakkındaki şikayet ve tehditleri öğre-
nen Abaza Paşa, padişaha sadık davra
nır gibi yaparak, paşaların güvenin i  
kazandı.  
Bir gece ansızın surların dışında karargah 
kurmuş olan ordunun üzerine saldırdı, 
uykusunda gafil avladığı altı bin yeniçe
riyi kılıçtan geçirdi. Seraskerlerden Diş
lenk -Hüseyin Paşa, gündüz ısianan elbi
selerini kurutmak için çadırının dışına as-

Üzünrusünden Ölen 
Sadrazam 
Halil Paşa birlikleriyle Halep'ten Erzu
rum'a gelerek katledilen askerlerinin ve 
komutanlarının öcünü almak istedi. Es
ki kölesi Abaza Paşa bütün çağrılarını ya
nıtsız bıraktı ve kentin kapılarını  h içbir 
biçimde açmadı. Bastıran kış sadraz'amı 
kuşatmayı kaldırmaya zorladı.  Tokat'a 
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çekilerek ordusunu kışiatmak istiyordu.  
Karla kaplı dağ yollarında ordunun üç
te biri soğuk ve açlıktan kırıldı. Bazen 
bütün bir bölük düşen çığların altında ka
lıyordu. Bu felaketler sadrazama karşı bü
tün imparatorlukta itiraz seslerinin yük
selmesine neden oldu .  Sadrazamlıktan 
alınan ve savaş yapmadan yok olan ordu
sunun arkasından gelen Halil Paşa, lstan
bul'a giremeden, üzüntüsünden Üskü
dar'da öldü. Her zaman olduğu gibi er
demleri çok sonra anlaşılabilen Halil Pa
şa, ülkesi için yalnızca büyük felaketie
rin yaratıcısı olarak anılmıştır. 
Sadrazamlığa, o sırada Tokat' ta Erzu

rum'dan dönen ordunun kalıntılarına ko
muta eden Diyarbakır Beylerbeyi Hüs
rev Paşa getirildi. Kan dökmeden hiçbir 
i ş in  başarılamayacağına inanmış bir 
adam olan Hüsrev Paşa Boşnak'tı. 
Ordunun başlıca birliklerinin başlarında
ki komutanları idam ettirmekle işe baş
ladı. Idamlar olurken çadırının önünde 
yüksekçe bir yere çıkıyor ve başından so
nuna kadar kanlı olayı izliyordu .  Ordu
yu yeniden kurduğu Tokat kenti,  def
terdarın, hazinedarın, Manisa beylerbe
yinin, kazaskerin ve hanedandan olma
sına rağmen Hacı Paşa'nın başlarının vu
rulmasına tanık oldu.  

Bosna'nın Yerini Bilmeyen 
Paşa 
Kösem Sultan, birliklerin maaşlarının 
ödenmesi için Hüsrev Paşa'ya bir milyon 
akçe yollamıştı. Maaş alabilme kaygısıy
la ihmalin ölümle cezalandırılması kor
kusu, birkaç hafta içinde Tokat'a Mı-

652 

sır'dan Gürcistan'a kadar bütün beyle
rio ve askerlerin koşup gelmesini  sağla
dı. Üç günde alınan iki yüz yirmi kilo
metrelik yol bütün orduyu ve topçu bir
liklerini Erzurum Kalesi önüne yığdı.  
Bu çabukluktan ürken Abaza Paşa iç ka
leye sığındı. Abaza Paşa'nın danışmanı 
Kayserili şeyh, teslim olmaktan başka çı
kar yol olmadığını göstermek bakımın
dan, üzerinde bir kefen, boynunda bir il
mik olduğu halde Abaza'nın huzuruna 
çıktı. Abaza Paşa, askerlerini yanında 
muhafaza etmek koşuluyla teslim ol�u. 
Kale'den çıkarak, Hüsrev Paşa'nın biraz 
ilerisinde karargah kurdu. 
Hüsrev Paşa, Abaza Paşa'yı lstanbul'a gö
türdü. Padişahın bu asiyi affetmesini sağ
ladı. Daha sonra bir çeşit sürgün olacak bi
çimde Bosna Beylerbeyliği'ne atandı. Asi 
Paşa'nın cehaleti o derecedeydi ki, Bos
na'nın Rumeli'de mi, Anadolu'da mı ol
duğunu soruyor, Avusturya ile Bohemya'yı 
Macaristan'ın iki kalesi sanıyordu. 
Fakat at kullanmakta ve cirit oynamak
ta son derece usta olduğundan padişahın 
takdirini kazanıyordu. 

Cizvit Papazlar Uslu 
Durmuyor 
Sınır boylarında Safevi ilerleyişinin dur
durulması, ordu içinde yeniden örgütlen
meye gidilmesi, askerlerin ve Divan ' ın 
kısa zamanda d isiplin altına alınması ve 
sonunda ayaklanmanın tamamen bastı
rılması Hüsrev Paşa'yı milletin başına 
gerçek bir diktatör yapmıştı. 
Divan'da yönetime katılmıyor, doğrudan 
doğruya istediği kararları alıyordu. Padi-
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şah IV. Murad ve valide sultanın gözde
lerinden olan yeniçeri kahyası Malkoçoğ
lu Paşa, ara sıra Hüsrev Paşa'nın buyruk
larına itiraz etme cesaretini gösterirdi. Bir 
seferinde sadrazarnın uygunsuz buy
ruklarından birini kaleme almayı reddet
tiği için görevinden alındı ve o mevkie 
basit bir köle getirildi. 
Padişah IV. Murad'sa askerleri d is iplin 
altına almasını bilen sadrazarnın her ha
reketini karşılıyordu.  
Kırım'da tahtı zorla ele geçirenlerden 
biri olan Şahin Giray, eski han ve ko
mutanı Kantemir tarafından devril ince 
Lehistan'a kaçmıştı. Babıal i 'nin suçlu
yu ısrarla geri istemesine karşıl ık, Le
his tan onun temize çıktığını  ileri sür
müştü . 
Fransa'nın korumasında olan din adam
larının kışkırttığı Katalikler ile Rumlar 
arasındaki dinsel kavgalar, İstanbul'da
ki Hıristiyan diplamatların yeniden ey
lem yapmalarıyla sonuçlandı. Başkent
te kurulan Rum basımevi saldırıya uğ
radı ve yağmalandı. İstanbul'daki bu ka
rışıklıktan sorumlu tutularak sürülen 
Cizvitier, Naksos Adası'na yerleşip, Ege 
adalarının ve Kudüs'ün yönetimini elle
rine geçirmeye çalıştılar. 
Adalarda neden oldukları yeni huzur
suzluklardan dolayı Sakız Adası'na hap
sedilen Cizvitler, Fransa i le İ span
ya'nın bu tarikat için yaptıkları baskı
lara rağmen, tamamen imparatorluk 
dışına sürüldüler. 
Macaristan, Bağdan ve Ef1ak tahtına göz 
diken ve uyguladığı ikiyüzlü politika yü
zünden hem İstanbul'u, hem de Viya
na'yı zor durumda bırakan Transilvan-

ya Prensi Bethlen Gabar'un ölümü, iki 
başkenti sürekli b ir uyuşmazlık kayna
ğından kurtarmış oldu .  
Macar hükümdarıo ölümünden sonra 
Avusturya ile Babıali, Zitvatorok Antiaş
ması'nı daha sağlam temellere oturtan 
yeni  bir barış antiaşması imzaladı lar. 

IV. Murad'dan İlk 
Başkaldırı 
On yedi yaşına basan Sultan IV. Mıfrad, 
Hafız Paşa'nın dersleriyle yeter derece
de olgunlaşmamış olduğundan annesi va
lide sultanın ve haremin gizli siyasal da
nışmanı Haremağası Mustafa'nın had
d inden fazla uzayan egemenl iklerin
den iyiden İyiye rahatsız oluyordu.  
Kendi isteğine karşı çıkarak annesinin 
kız kardeşlerinden birini Kaptanıderya 
Hasan Paşa'ya vermesi üzerine zor kul
lanarak Hasan Paşa 'nın hareminden kız 
kardeşini kurtarmıştı. B irkaç gün sonra 
yine eniştelerinden Kara Mustafa'yı kız 
kardeşinin gözlerinin önünde haremin
de boğdurtmuştu. 
Bu ani idamlar valide sultan ı  bir hayli 
korkutmuştu. Oğlunun zulmünü eğ
lenceler, genç ve güzel cariyeler ve çe
ş itli armağanlarla bastırmak istedi .  So
nunda akıllı valide sultan oğlu üzerinde 
yeniden etkili olmayı başardı. 

Yol Boyunca Kelle Uçurdu 
Şah Abbas'ın ölüm haberi, Bağdat'ın ge
ri alınması konusunda Divan'a cesaret ve 
umut verdi. Hüsrev Paşa yüz elli bin ki
şilik ordusuyla Halep'e gitti. Yol boyun-
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ca sert davranışları ve idamlarıyla çevre
ye dehşet saçıyordu.  
B ütün yaşamı boyunca padişahlara h iz
met eden ve bir gün bile emrikalara ka
rışmayan Konya Beylerbeyi Durmuş 
Bey, hazinelerini Hüsrev Paşa'ya devret
mesi için zorlanmıştı. Zalim sadrazarnın 
tehd itlerine kulak asmayan seksen ya
şındaki beyin, ülkeye yaptığı büyük 
hizmetler dikkate alınmayarak başı vu
ruldu. 
Ordunun önünde iki günlük mesafede 
bulunan Defterdar Ebubekir de katle
dildi ve serveti ordu hazinesine devre
dildi .  Serabad'a gelindiğinde sadrazam 
tarafından huzura çağrılan Kürt aşiret 
ağalarından Mir Muhammed başına ge
lecekleri anladığı için, gömleğinin içine 
zırh giymişti. 
Hüsrev Paşa, aşiret başkanına hakaret et
tikten sonra eellada işaret etti. Fakat öl
meden önce sadrazaını da öldürmek is
teyen M ir Muhammed kılıcını çekerek 
ileri atıldı, ikisinin arasına giren kahya
nın eli kılıç darbesinden koptu. 
Çevreden yetişip gelenler Kürt'ü cansız 
yere serdi. Aşiretin öteki ileri gelenleri 
de silahlı bir vuruşma sonunda tamamen 
yok edildiler. 

Şölen Ölüm Tuzağı 
Şah Abbas'ın ölümüyle mücadeleci ruh
larını kaybeden Safevi Türkleri, yüz el
li bin Osmanlının en zengin eyaJetlerin
de ilerlemelerine engel olamadılar. 
Hasan Abbas'ın şahane sarayı bir kül yı
ğını haline geldi. lik Pers hanedanları
nın tarihsel başkenti, Babil ile Sus kent-
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lerinin rakibi, "Bin bir Sütunlu" camisiy
le ünlü Hemedan ken ti sadrazarnın 
buyruğuyla kısmen yakıldı. 
Camilerio kubbeleri, saraylar, Hemedan 
surları alevlerin ve Osmanlıların baltala
rının etkisiyle yıkıldı, mahvoldu. Sürek
li bir bahar iklimi sayesinde nefıs mey
veler veren ağaçlar bile yok olmaktan 
kurtulamadı. Kentin  üzerinde günlerce 
tüten duman ve kül, komşu kentlerde 
oturanlara, Hüsrev Paşa'nın doğaya bi
le zalim davrandığını gösteriyordu)ran 
tarihlerinde bu sadrazarnın seferi, "mer
hametsiz adamın seferi" olarak anılır. İs
kender, Cengiz Han ve Timur bi le 
Iran'ın toprağında bu kadar uğursuz bir 
iz bırakmamıştır. 
Kösem Sultan'ın buyruğuyla Bağdat 
üzerine yönelen Hüsrev Paşa ile ordu
su, Ferhad ile Şirin'in ölümsüz aşkları
na sahne olan dağlık Bağıstan toprakla
rını aştılar. Efsanede yazılı olduğu gibi 
İran hükümdan Hüsrev'in Ferhad'ı del
mekle görevlendirdiği B isutun Dağı'nı  
hayranlıkla izlediler. 
Iran'ın gül bahçelerini savunmak isteyen 
bir Safevi ordusu son ferdine kadar kı
lıçtan geçirildi. İran'ın en değerli komu
tanlarıyla ordusunun bir bölümü saldı
rılar sonunda telef oldu. Geri kalanlar 
Bağdat'a sığındı. Bağdat bir kez daha Sa
fevi İmparatorluğu'nu kurtarıyordu.  
Umudunu kaybeden Hüsrev Paşa, Ha
fız Paşa gibi Dicle 'yi aştıktan sonra 
köprüleri yıktırdı ve çölde perişan olmuş 
bir halde Musul'a erişti. 
Musul 'da yenilgilerden sorumlu tuttu
ğu seraskeri ve beyleri cezalandırmaya 
karar verdi. Hepsini şölene çağırttı, sa-
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!onda gizlenmiş cellatlara verdiği buyruk
la davetiileri öldürttü. Ordudaki kayıp
lardan dolayı Kırım'dan kırk bin savaş
çı istedi ve kışı Mardin'de geçirdi. 

��Kimseyi Koruyamam" 
Yenilgiler ve idamlar İstanbul'daki saray 
eğlencelerini ve entrikalarını  etkilemi
yordu . Divan siyasal yollardan Transil
vanya, Ef1ak ve Bağdan soru nlarını çö
zümlemeye çalışıyordu. Transilvanya 
tahtına Macar soylusu Rakoczy'nin se
çilmesinden sonra ortaya çıkan durum 
görüşülüyordu. 
Kendinden önceki hükümdar Bethlen 
Gabor'u kendine örnek seçen Rakoczy 
de üç eyaletin krallığına göz dikmişti. Os
manlı ve Avusturya ile yürüttüğü görüş
meler sırasında bir müşteri, ya da kuşku
lu bir müttefik, bazen de azılı bir düşman 
olarak görünüyordu.  
Lehler ve Ruslar i le  durmadan savaşan 
Kırım Hanlığı, sınırlarına çekilme ve bir
liklerini Hüsrev Paşa'ya yollama buyru
ğu nu aldı. Kırım ordusu nun çok yavaş 
hazırlanması, İ ran üzerine yapı lacak 
ikinci seferi 1 63 1  yılına attı. H üsrev Pa
şa, Halep'te eli kolu bağlı beklediği için 
saygınlığını yetirmiş bir biçimde lstan
bul'a döndü. 
Padişah IV. Murad ve valide sultanın 
gözdelerinden Hasan Paşa, Hüsrev Pa
şa'nın aziedilmesini ve eski sadrazamlar
dan Hafız Paşa'nın bir kez daha sadare
te çıkmasını sağladı. Asker sertliğine ve 
ordu içinde sağladığı saygınlığa güvenen 
Hüsrev Paşa, padişahın buyruğuna te
vekkülle baş eğmiş gibi yaptı . Fakat el 

altından askeri kışkırtmaya başladı .  lık 
isyan Diyarbakır ve H alep ' te patlak 
verdi. Bütün Anadolu 'ya yayılarak İstan
bul kışialarma kadar u laştı. Asiler çadır
larını devird i ve kendilerini İstanbul'a 
sevk etmesi için komutanlarını  sıkıştır
dılar. Yanında yeğeni ,  arkas ında bir 
avuç yandaşıyla Hüsrev Paşa asilere ön
cülük ediyordu.  
Tahrikler sonunda başıbozuk bir  halde 
Atmeydanı'nda toplanan sİpahiler üç 
gün üç gece hainlerin başlarını istedi. Bu 
hainlerin arasında, Hüsrev Paşa'nın az
ledilmesinin ve İran savaşlarında uğra
nılan yenilgilerin baş sorumlusu olduk
ları sanılan Sadrazam Hafız Paşa, Şeyhü
lislam Yahya Efendi, Başdefterdar Mus
tafa, Yeniçeri Ağası Hasan Paşa, valide 
su ltanın dalkavuklarından Musa Çelebi 
vardı. 
Başkaldıran askerin bağırmalarından 
bütün harem dehşet içinde kalmıştı. 
Dördüncü gün kapıları zorlanan saraydan 
içeri giren kalabalık istekkrini sürdürü
yordu . Divan toplantısı için öğleyin sa
raya gelecek olan Hafız Paşa'yı öldürmek 
için hazırlanmışlardı .  Durumu öğrenen 
dostları sadrazama düşmanların kucağı
na gitmemesini söyledi. O ise, "Hayır, bu 
gece rüyamda yazgımın sonunu gör
düm. Görevim uğrunda ölmekten kork
muyorum" dedi. 
Atıyla kalabalığı yararak içeri girdi. Çev
resini çevreleyenler atını tekmelemeye, 
elbiselerin i  yırtıp sağına soluna vurma
ya başladı. Tam öldürüleceği sırada ye
tişen saray muhafızları, sadrazaını yarı 
çıplak, kanlar içinde isyancıların elinden 
aldı ve sarayın içine kaçırdılar. Yüzünde-
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ki kanı ve tozu temizledikten sonra, bos
tancılardan bir sarık aldı, başına koydu 
ve pad işahın huzuruna çıkarak, başkal
dıranların isteğine uymasını ve hemen 
kendisini görevden almasını öğütledi .  
Padişah, sadrazamına, "Haydi git ağam, 
Tanrı seni korusun !  Artık kimseyi sakı
namam! "  dedi. Hafız Paşa gizli bir kapı
dan sarayın bahçesine çıktı, kıyıya indi 
ve Üsküdar'a kaçmak üzere hazır bek
leyen kayığa bindi. 

•• On Yedi Kelle İsterük! 
Yoksa . . .  " 

Yeniçeriler tarafından çağrılan padişah, 
Divan odasının eşiğinde gözüktü. Vezir
leriyle hizmetkarları çevresinde birbir
lerine sokulmuş duruyorlardı. Sultan 
IV. Murad ile en yakınındaki askerler 
arasında, sık sık anlamsız haykırışiada ke
silen bir konuşma geçti. 
"Padişahınızdan ne istiyorsunuz?" 
"Vezirlerinden ve dalkavuklarından on 
yedisinin başını. Ya onları hemen teslim 
edersin, ya da sen bilirsin." 
Kulakları sağır eden gürültüyü ve tehdit 
edici hareketleri kastederek IV. Murad 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Benim söyleyeceklerimi iş itemeye
ceksiniz, benimle görüşmek ve anlaşmak 
için çağırmadınız mı beni?" 
Sonra böyle bir manzarayı görmemek 
için öfkeyle arkasını döndü. İçoğlanları 
hemen askerlerle hükümdarın arasına 
girdi ve sarayın dış kapılarını kapadılar. 
Gittikçe hiddetlenen askerler "On ye
di  kelleyi isterük! Yoksa sen de Osman 
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gibi tahttan inersin" diye bağırmalarını 
sürdürdü ler. 
Sarayın içinde ileri sürülen öneriler, d ı
şarıdaki karışıklığı ve baskı havasını 
aratmıyordu. Hafız Paşa'nın düşmanla
rı vezirlerin arasına sızmıştı. 
İçlerinde en fazla güven telkin edeni Re
ceb Paşa, sözüm ona acı çekiyormuş gi
bi padişahın huzuruna çıktı. 
Sultan IV. Murad 'a çok eski dönemlerden 
beri padişahların gerekli olduğu zaman 
değerli kullarının bile kellelerini feda, et
tiklerini, aksi takdirde Sultan Osman 'ın 
akibetine uğranılacağını anımsattı. 
Gündüz asilere gösterdiği hoşgörü saye
s inde en sevgili dostu Hafız Paşa'yı af
fettireceğini  sanan padişah, gece Üskü
dar'a haber salarak Hafız Paşa'nın ace
le saraya dönmesini istedi. Henüz teh
likeyi atiatmış olan Hafız Paşa, efendi
sinin isteği üzerine geri dönmekte du
raksamadı. 
Acele karşı kıyıya geçti. Sarayın gizli bir 
kapısından girerek, düşmanlarının kız
gınlığına ya da merhametine göre ya 
ölüm, ya yaşam bulmak üzere padişahın 
huzuruna çıktı. 

Sadrazamdan Özveri Örneği 
Avludaki kalabalığın sessizliğini fark e
den padişah, hiddetin geçtiğini, etkisi
ni kaybettiğini sandı. Tahtına oturdu ve 
kapıları açtımrak başkaldıranların kendi 
aralarından seçtikleri mahkeme kurulu
nun içeri alınmasını, onlarla konuşarak 
anlaşacağını söyledi. 
Gecenin bir hayli ilerlemiş olmasından 
duyduğu heyecan, annesi ve kendisi için 
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hissettiği kaygı, tahtın arka tarafında bir 
perdenin gerisinde duran Hafız Paşa'ya 
duyduğu merhamet, yüzünün soluklu
ğu, hareketleri, konuşma biçimi, hatta 
gözyaşları, eğer kin acımaya izin ve fır
sat verseydi mutlaka asilerin gönlünde 
merhamet uyandırırdı. 
Askerlerine yalvardı, Sultan Osman'ın öl
dürülmesi olayının hem imparatorluğa, 
hem de orduya nasıl bir acı ve pişman
lık verdiğini belirtti. İsteklerine uyarak 
sadrazaını azlettiğini, arkadaşlarını yanın
dan uzaklaştırdığını, artık öç almanın ge
reksiz olduğunu anlattı. Savunmasız ra
kiplerine karşı merhametli davranmala
rı, onları cezalandırmanın alçaklık olaca
ğını anımsattı. Onlara gençliği ve gele
cekteki saygınlığı adına, nankörlük ve 
haksızlıkla dolu bir saltanat dönemini 
kanla kirletmemelerini söyleyerek bir 
kez daha yalvardı. 
Bu sözler üzerine odada ve avlularda ara
da bir olumlu mırıltılar yükseliyordu. Pa
dişahın yakınında olanlar içinde bulun
dukları durumdan üzgünlük ve pişman
lık duymaya başlarken, arka tarafta olan
lar fedakarlığın yavaşlığı karşısında sabır
s ızianıyor ve lanet ediyorlardı. 
Sultan Murad hala konuşmak niyetin
deydi ki, gürültüden ve yüzlerdeki ifa
deden daha fazla d irenmenin gereksiz
liğini ve tehlikesini sezen Hafız Paşa, 
ölüme hazırlanmak için aptes aldı ve na
maz kıldı. 
Sonra kendisini kalabalığın bakışlarından 
gizleyen perdeyi boydan boya açtı. Ba
şındaki bostancı sarığına rağmen hemen 
askerler tarafından tanındı. 

Padişahın ayaklarına kapandı. Sonra bü
yük bir karara varmış insanların heyeca
nı içinde ayağa kalktı ve sert bir sesle 
şöyle konuştu: 
"Soylu ve yüce padişahım, saçının bir te
li için Hafız gibi bin kulun can versin!  
Yalnız senden rica ediyorum, bana elin
le ya da hizmetkarlarınla vurma ki, şe
hit olayım ve kanım onların başının üs
tüne dökülsün. Ruhsuz bedenimin Üs
küdar'daki türbeye gömülmesini de lü
tuflarınıza arz ediyorum." 
Tekrar eğildi, yeri öptü, asilere dönerek 
mırıldandı, "Bismillahirrahmanirrahim! 
Biz Tanrı'dan geldi�, ona dönüyoruz ... " 
padişahın hıçkırıkları, içoğlanların göz
yaşları, vezirlerin öne düşen bakışları ve 
kederli ifadeleri bu soylu özverinin 
utancını gösteriyordu. Silahsız olmasına 
rağmen Hafız Paşa, eski serdarianna 
eliyle dokunınaya cesaret eden bir sİpa
hiyi tek vuruşta yere serdi. 
Hemen kılıçlarını çeken öteki sipahiler, 
aynı anda paşayı on yedi yerinden yara
ladılar. Yere düşen cesedi önünde çöme
len yeniçerilerden biri Hafız Paşa'nın ka
fasını kesti ve o günün ganimeti gibi ka
labalığa gösterdi.  lçoğlanları başsız cese
din üzerine yeşil bir örtü örttü ve Üskü
dar'daki türbeye gömülmesi için sahil
de bekleyen kayığa götürdüler. 
Sarayın iç bölümüne geçen padişah, 
"Ne Tanrı, ne Peygamber, ne padişah 
korkusu bilmeyen, rezil, alçak katiller! 
Sizleri bekleyen haklı öcümü tadacak
sınız! " diye bağırdı .  
isyancılar tarafından ikinci kurban ola
rak istenen Yeniçeri Ağası Hasan Paşa, 
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kendisini almaya gelenleri yok eden 
bir avuç sadık yeniçeri sayesinde kurtul
du.  Başdefterdar karışıklıklardan yarar
lanarak kaçtı. 
Şeyhülislamın görevinden alınması, ye
rine göz dikenierin ihtirasını tatmin et
tiği için yaşamının kurtulmasına yetti. 

��Paşayı İ dam Et, Serveti 
Senin Olsun" 
Sadrazaının dökülen kanı ve isyanı kışkır
tanların yüksek makamlara geçmesi her 
şeyi sessizliğe kavuşturmuş gibiydi. Bu 
kanlı olayın kışkırtıcılarından olan Receb 
Paşa ihtirasının son aşamasına erişmişti. 
Yerine göre işbirliği yaptığı kişileri ya ter
k ediyor, ya da destekliyordu. 
Bu karışıklıkların başlıca yaratıcısı ve ba
hanesi olan Büsrev Paşa, sonucu Kon
ya'da beklerken, haremin öç alma duy
gusuna ilk kurban edilen oldu. 
Diyarbakır Beylerbeyliği'ne atanan Mur
teza Paşa, görev yerine giderken Kon
ya'ya uğrayacak ve Büsrev Paşa'yı padi
şahın buyruğu üzerine idam edecekti. Bu 
hizmetine karşılık, Büsrev Paşa'nın ser
veti kendisine verilecekti. 
Receb Paşa, gizlice yolladığı bir ulakla 
Büsrev Paşa'ya idam kararını haber ver
di .  Konya'daki evine kapanan Büsrev 
Paşa emrindeki askerlere evinin çevre
sini sardırttı. 
Kentin kadılarına asi paşanın idam fer
manını gösteren M urteza Paşa, top ate
şiyle evi yıkmaya başladı. Hasta olduğu
nu iddia eden Büsrev Paşa, kahyası 
Macar Ali'yi Murteza Paşa'ya göndere-
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rek, padişaha itaat edeceğini, kendisiy
le görüşmek üzere evine gelmesini  rica 
etti. Bir yere gizleyeceği çavuşları Mur
teza Paşa'nın üzerine atılacaklar, onu öl
dürdükten sonra idam fermanını alacak
lardı. 
Padişah IV. Murad 'ın öcünü almaya ye
min etmiş olan Murteza Paşa bu çağrı
da bir tuzak kokusu sezdi. Kahyası Zül
fikar'la idam fermanını Büsrev Paşa'ya 
gönderdi.  Murteza Paşa tarafından, pa
dişahın fermanı yerine getirildiği takdir
de, Büsrev Paşa'nın servetinin bir bölli
mü Konya halkına vaat edilmişti. Halkın 
da kendisini terk ettiğini  gören Büsrev 
Paşa, fermanı okuduktan sonra tevekkül
le ölüme razı oldu. 
Namazını kılıp, gözyaşları arasında Tan
rı 'dan merhamet d iledikten sonra boy
nunu yağlı kemende uzattı. Yüz bin du
ka altınından fazla tutan serveti ile zen
gin koşuıniarına el konuldu. Padişahın 
vaadine rağmen M urteza Paşa bu serve
tİn tek kuruşuna bile dokunmadı. Hep
si padişaha yailandı. Onu ödüllendirmek 
isteyen IV. Murad, Hafız Paşa'nın dul 
eşini  verd i. 

"Siz Olmadan da Tanrı Bizi 
Korur" 
Büsrev Paşa'nın idamı ve hazinesi ile at
larının lstanbul'a gelmesi kapıkulu as
kerinin yeni  bir isyanı için uygun zemin 
hazırlıyordu. Kendi geleceği için kaygı
lanan Sadrazam Receb Paşa, gizlice as
kerlere haber yolladı. 
Onlara pad işahın gözdelerinden Musa 
Çelebi, Yeniçeri Ağası Hasan Paşa ve es-
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ki Defterdar Mustafa Efendi'nin padi
şahın sevgi ve ilgisini hala kazanmaya de
vam ettikleri sürece, Hafız Paşa'nın ka
tilleri üzerinde haremin öcü nün kol ge
zeceğini bildirdi. Bu kışkınınalar sonun
da dökkanlar kapandı, halk ve asker so
kaklara dökülerek adı geçenlerin başla
rını istemeye başladı. Akşam lstanbul'a 
düşmeye başlayan kar, kalabalığın he
men dağılmasına yetti. 
Ertesi gü n daha kalabalıklaşan isyancı
lar sarayın dış avlularını işgal etti. Yine 
haykırışiarta üç kişinin başını istediler. 
Bu kez o kişilerin padişahın kardeşle
rini öldürdökleri bahanesini  i leri sürü
yorlard ı .  
Saraydan çıkan padişah IV. Murad, ka
labalığın önünde hesap vermek ve yal
varmak durumuna düştü. Hafız Pa
şa'nın öldürü lmesinden beri Hasan Pa
şa ile defterdarın nereye kaçıp saklandık
larını bilmediğine dair ant içti ve boğdu
ruldukları iftirasına karşı kardeşleri Ba
yezid, Süleyman, Kazım ve İbrahim'i is
yancılara gösterdi. 
Annelerini kaygı içinde bırakacak biçim
de dairelerinden alınan şehzadelerin 
en yaşiısı asi lerin başlarına şöyle dedi: 
"Bizden ne istiyorsunuz? B ırakın, sara
yımızda sakin yaşayalım. Adlarımızı an
maktan çekinin.  Çünkü masum başları
mız üzerine kuşku çekeceksiniz. Tan
rı'dan korkmuyor musunuz? Efendiniz 
padişaha saygı duymuyor musunuz? Siz 
olmadan da Tanrı bizleri korur." 
Bu suçlama halkı yumuşattı. Dört şeh
zade dairelerine götürüldü. Ayaklanma 
bastırılmış gibiydi .  Ancak Sadrazam Re
ce b Paşa, içeride danışman, d ışarıda 

kışkırtıcı olarak ikili oynuyordu .  IV. 
Murad'a başvurarak Musa Çelebi 'yi 
kendi  korumasında evine yollamasını, 
böylelikle askerlere ona duyduğu sevgi
yi göstermesini, ancak bu biçimde isyan
cıların Hasan Paşa ile defterdarın kelle
lerin i  isternekten vazgeçebileceklerini 
söyledi.  Musa Çelebi'ye kendi başı üze
rine isyancıların iyi davranacağı hakkın
da ant içti. 

M usa Çelebi Oyuna Geldi 
• 

IV. Murad, bir kardeş gibi sevdiği arka
daşının yaşamını bu biçimde tehlikeye 
atmayı doğru bulmuyordu. Kahraman 
Canbo lat'ın oğlu olan kaptanıderyanın 
da ısrar etmesi üzerine sonunda Musa 
Çelebi'yi yollamaya karar verdi .  Kapta
nıderyaya sadrazamdan daha fazla güve
niyordu.  
IV. Murad, "Kabul ediyorum, fakat b i 
l in  ki  sizleri burada dostum için rehin tu
tu yorum. Eğer Musa'nın kılına bir şey 
olursa kellerioizle ödersiniz" dedi. 
Musa Çelebi, sadrazarnın sarayına yol
landı.  
Saraya geldikleri sırada binayı saran ka
pıkulu askerleri ve halk, Musa Çele
bi'nin kendilerine teslim edilmesini is
tedi. Musa'yı yanına çağıran hain sadra
zam, "Bak evladım, senin ve benim gi
bi bin can, padişahımızı kurtarmak için 
önemsiz kalır. Asilerin ne istediklerini 
öğrenmeye çalışalım" dedi. 
Zavallı delikaniıyı isyancıların arasına gö
türen Receb Paşa, uşaklarına Musa'yı asi
lerin üzerine itmelerini  emretmişti. Bu 
emir  yerine getirild iği anda birkaç kılıç 
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ve hançer, genç Musa Çelebi 'yi parça 
parça etti. Hilekar vezir de sanki durum
dan dehşete düşmüş gibi bağırıp çağırı
yor, güya padişahın arkadaşını kurtarma
ya çalışıyordu. 
Aynı gün Bebek'teki şahane köşkünde 
ele geçirilen Hasan Paşa, bin bir haka
ret ve işkence arasında Atmeydanı'na gö
türüldü, boğazlandıktan sonra ayakların
dan bir çınara asıldı. Günlerce orada kal
dı.  B irkaç gün sonra, parayla kandırılan 
uşakların sayesinde yakalanan defterda
rıo da, Receb Paşa'nın buyruğuyla başı 
vuruldu ve Hasan Paşa'nın cesedinin ha
la asılı olduğu çınara asıldı. 

Topa/ Reccb Paşa 'nın IV. Mıırad tarafından 
idam ettİrİ/mcsİ. 

"Öç Gecikir, Ama Asla 
Yaşlanmaz" 
Sadrazam tarafından hoşgörülen, hatta 
kışkırtılan bu cinayetler, IV. Murad 'ın 
tahttan indirilmesinin ve belki de öldü
rülmesinin habercileri gibi gözüküyor
du.  Receb Paşa doğrudan doğruya iha
net etmeden padişaha çok hakaret etmiş
ti. Şehzadelerden birini tahta çıkararak, 
kendi iktidarını güvence altına alacağı
nı açıkça söylüyordu.  
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Kapıkulu askerlerinin ve ayaktakımının 
her türlü edepsizliğine ses çıkarmayarak 
onların gözdesi haline gelmişti. Subay
ların askerler tarafından katledilmesi 
kışialarıo günlük eğlencesi olmuştu. 
Ağalar, kendilerini idam etmek isteyen 
cebeciler ve sİpahiler tarafından alaya alı
nıyorlard ı. İdam ed ilecek olan ağanın 
Musa, Hasan ve Mustafa i le aynı çınara 
asılamayacağını söylüyorlardı. Sırf bu 
inatlaşma yüzünden cebecilerin yeniçe
cilere gösteriş yapmak için ağaları YiğLt 
Sahip'i katiettikleri söylenir. Askerleri 
taklit eden ayaktakımı, kentin başına 
tam bir bela kesilmişti. C inayetierin 
fazlalığı halkı pişman ederken, sevdiği 
arkadaşının katilinden öç alma duygusu 
padişaha sonsuz bir çaba vermişti. 
Kösem Sultan, kimseye belli etmeden 
Receb Paşa'nın yakınları gibi gözüküp 
aslında ona ihanet etmeye hazır olan iki 
vezirle işbirliği yapıyordu. 
Asiler tarafından Babtal i 'nin en yüksek 
mevkilerine çıkarılmış olan bu iki kişi, 
Yeniçeri Ağası Köse Mehmed ile Vezir 
Rum Mehmed Paşa idi .  Her ikisi de, 
durumlarını sağlamlaştırmak isteyen 
ihtiraslı insanların karar kıldıkları çizgi
yi gayet iyi tanıyor ve valide su ltan ile 
padişahın gönül borcunu kazanmayı, ne 
id iğü belirsiz kalabalığın oynak bağış
Iarına üstün tu tuyordu. Bağlılık göste
rerek bir ayaklanma sırasında elde et
tikleri mevkie iyice yerleşmek istiyor
lardı. 
Padişahın, sadrazarnın kişiliğinde anaşi
yi yok edecek darbeyi vurması için hal
kın sırt çevireceği ve askerlerin de bıka
cağı bir zamanı dört gözle kollayan Kö-
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sem Sultan, oğlu IV. Murad i le gizli bir 
haberleşme sistemi geliştirmişti. 
Bu önemli zaman gelip çatınca, valide 
sultan oğluna işaret verdi. Öç isteğiyle ya
nıp tutuşan IV. Murad, darbenin daha 
sağlam olması için hazırlıklarını büyük 
bir gizlilik içinde sürdürüyordu. 
18 Mayıs 1 632 günü akşamı Divan top
lantısından sonra acele saraya çağrılan 
Receb Paşa hemen efendisinin h izme
tine koştu . Sarayın bekleme salonuna 
alındıktan sonra, haremağaları padişahın 
kendisiyle tek başına görüşeceği ni söy
leyerek sadrazaını yan tarafta küçük bir 
odaya aldılar. 
İçeri girer girmez, odada hazır bekleyen 
haremağalarının ve dilsizlerin yüz ifade
lerinden, zaten gut hastalığından rahat
sız olan ayakları üzerinde sendeledi. 
Odanın bir ucunda oturan padişahı giz
leyen perde ağır ağır açıld ı .  IV. Murad 
tahtının önünde ayakta duruyordu .  
Kararlı ifadesi ve duruşu, on beş yaşın
dayken söylediği ve kini belirtmek için 
Osmanlılar arasında atasözü haline gelen 
"öç gecikir, fakat asla yaşlanmaz" sözü
nü anımsatıyordu. 
Bir anda IV. Murad'ın hafızasında, hain 
vezirinin iktidarına güvenerek kendisine 
nasıl hakaret ettiği ve zorbalıkla egemen 
olmaya çalıştığı canlan dı. Bir ayaklanma 
sırasında askerlerin önüne çıkması isten
diğinde genç padişah duraksamıştı. 
Küstah sadrazam bunu n üzerine, "Hay
di padişahım, aptes alın da öyle çıkalım" 
demişti. 
Türklerde "ölüme hazırlan ! "  demekle 
aynı anlamı taşıyan bu cümle, hala IV. 

Murad'ın hafızasında bir celladın uğur
suz kelimeleri olarak yankılanıyordu. 
Şimdi küstah Receb Paşa'dan öcünü ala
caktı. 
Sadrazama, "Gel bakalım, topa! zorba
başı" diye hitap etti. Sadrazam rahatsız
lığından ve hayretinden eşikte donakal
mıştı. Birden içinde bulunduğu durumu 
kavrayan Receb Paşa, padişahtan af di
lemeye, suçsuz olduğuna dair yeminler 
etmeye başladı. 
Padişah hiçbir sözünü dinlemiyordu. 
Birden "Kes sesini, hemen aptesin1 al, 
kafir !" d iye gürledi.  
Sonra akağalarına dönerek, "Bu hainin 
kafası hemen kes ik ! "  diye buyurdu. 

Si paltileri Sindirdi 
ldam olayının önceden duyulmasına 
engel olmak için cellatlara bile haber ve
rilmemişti. Akağaları celladın görevini 
üzerlerine aldı. 
Sadrazarnın başını vurdular ve cesedini 
sarayın kapısında bekleşen hizmetkar
larının, dalkavuklarının ve işbirlikçileri
nin üzerine attılar. 
Öç, sadrazam yandaşlarını sindirdi. Ön
derlerin in  b irde nbire kaybolduğu nu 
fark edince, sıranın kendilerine gel
mesinden korktular. Sadrazam Receb 
Paşa 'yı vuran palanın soğuk temasını en
selerinde duyumsayarak dehşet içinde 
kaçıştılar. 
Bu kez, ölmek ya da egemenlik sürmek 
konusunda kesin karara varmış olan pa
d işah, isyancıların nefes almasına fırsat 
vermedi.  Kendinden, kamuoyu ndan, 
Divan'da Rum Mehmed Paşa'nın des-

66 1 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

teğinden ve kıştatarda yeniçeri ağasından 
emin olan padişah, Kösem Sultan 'a son 
derece bağlı olan Düztaban Mehmed Pa
şa adında bir Arnavut'a devletin mühür
lerini verdi. 
Bütün birlikleri Atmeydanı 'nda topladı, 
kendisi Orta Camisi'nin önünde yüksek 
bir yere kurulan tahtına oturdu. Çevre
sine asker ve halk üzerinde etkili olan ve
zirleri, paşaları, ağaları, kadıları, imam
ları ve din adamlarını  topladı. Yeniçeri
ler ile sİpahileri birbirinden ayırmak 
için, ilk günden bir tarafı övmeye, öte
ki tarafı suçlamaya başladı. 
Sonra sadrazarnma hazırlattığı ve sİpahi
lerin sahip çıktıkları mevkileri ve hak
ları dinbilginlerine devreden bir yasayı 
okuttu: 
"Eğer sipahilerim uysal ve pişman ise
ler, iç lerinden suçsuz olan birkaç yiğiti 
bana göndererek affıını ve merhameti
mi isterler" dedi. 
Daha sonra yeniçerilere h i tap ederek, 
mürninleri Tanrı'ya, Peygamber' e ve hü
kümdara itaate mecbur kılan Kuranıke
rim'in suresini okudu ve onları tahtın sar
sılmaz askerleri olarak niteledi. 

��En İyi İlaç Kılıçtır" 
Şair olduğu kadar iyi bir konuşmacı da 
olan IV. Murad, bazı durumlarda kudret
siz kalmış, fakat asla iradesini ve ağırbaş
lılığını kaybetmemişti. Halkın önünde 
isyancılarla her türlü işbirliğin i  yapmış 
görünmekten kaçınan ve devletin başı
na gelen felaketierin kaynağı olarak 
gösterilmekten usanan sipahiler, padişa
hın sözleri üzerine kalpten kendisine 
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bağlandılar. "Padişahın düşmanları bun
dan böyle bizim de düşmanlarımızdır, ar
tık başkaldıranları korumayacağız" diye 
hep bir ağızdan haykırdılar. 
Tek tek gelerek, şeyhülislamın elleri ara
sında tuttuğu Kuranıkerim üzerine bağ
lılık andı içtiler. Sipahi Ocağı'nın eski as
kerleri padişahtan af di lemek için yanı
na geldiklerinde, idam edilmek korku
suyla titriyorlardı. IV. Murad, s İpahile
ri korkutınakla yetindi. 
Küçümseyici bir gülümsemeyle sİpahi
lere dönerek, "Sizler garip bir askersiniz, 
laf anlamamakta direnir, adaletten kaçar
sınız. Bütün devlet içinde sayınız kırk bi
ni geçmezken, yüksek mevkileri ele ge
çirmeye çalışırsın ız. Aşırı istekterin izle 
imparatorluğu sarstınız ve kanını kurut
tunuz. Mevki h ırsı aranızdaki kötülerin 
sayısını artırdı. Bunlar sizler gibi eski si
pahilerin öğütlerine kulak asmadı. Dur
madan halka eziyet etmeye, vakıfları soy
maya ve kendilerine başkaldıranı zorba 
olarak tanıtmaya devam ettiler." 
Temsilci olarak gelen sİpahiler kendi 
ocaklarında baş gösteren zorbalıktan as
la memnun olmadıklarını, fakat kötüle
ri bastırmak için güçlerinin yetmediği
ni belirttiler. Padişah onları da Kuranı
kerim üzerine bağlılık andı içmeye ça
ğırdı. 
Anadolu'da bir kentte kadılık yapan 
bir Arap, askerlerin zorbalığından o ka
dar zarara uğramıştı ki, padişahın huzu
ru na çıkıp başıbozukların kendis ine is
tedikleri kararı vermesi için evine girip, 
malını mülkünü yağmaladıklarını anla
tıyordu.  B ir ara Sultan IV. Murad'ın 
huzurunda olduğunu u nutarak kıl ıcını 
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çekti ve "Padişahım, inanın bana, hep
sine iyi gelecek ilaç kılıçtır" dedi. Hiç se
sini  çıkarmayan padişah, kadıdan sakin 
olmasını ve yerine oturmasını istedi.  

��Eşeğin Ölümü Köpeğin 
Bayramıdır" 
lık başarısından sonra iyice cesaretlenen 
IV. Murad, ertesi gün sİpahilerin ağası 
Ahmed Ağa'yı huzuruna çağırdı ve İbret 
olsun d iye suçlu sİpahilerin idam edil
mek üzere kendisine teslim edilmesini  
istedi. 
Ağzında bir şeyler geveleyerek padişah
la pazarlığa yeltenen Ahmed Ağa'nın, pa
dişahın bir işareti üzerine hemen başı vu
ruldu. 
lsyanın en tanınmış elebaşılarından Sa
ka Mehmed, avanesiyle sadrazarnın hu
zuruna çıktı. Küstahça tavırlar takınarak 
sadrazam ile konuşmaya başlar başlamaz, 
vezir hemen bostancılarına işaret ederek, 
"Sözünü kılıçla kesin" d iye buyurdu. 
Saka Mehmed ile asilerin yeni elebaşıla
rından Canım Ali ve ötekilerinin başla
rı vuruldu. Hemen cesetleri sürüklene
rek denize atıldı .  
isyan çıkaran öteki kişiler ya kaçtı, ya  da 
halkın en ufak bir tepkisi bile olmaksı
zın asıldılar. Tedhişle bastırılan isyandan 
daha alçalan bir şey yoktur. Önderleri
ne tapanlar bir süre sonra onlardan boz
guncu oldukları için nefret ettiklerini 
söylerler. Türklerin bir atasözü şöyle der: 
"Eşeğin ölümü köpeğin bayramıdır." 
Şimdi eyaJetlerde başkaldırmış olanlar, 
suç ortaklarının gammazcısı ve celladı ol
mak için birbirleriyle yarış ediyorlardı.  

Kendi başlarını kurtarmak için lstanbul'a 
isyan edenlerin başlarını gönderiyorlar
dı .  Anarşi içinde nasıl küstahsalar, sert 
yönetim altında o derece alçak oluyor
lardı. 
Asi önderlerinin en güçlü olanlarından 
İ lyas Paşa, IV. Murad'ın komutaniarına 
Manisa'da yenilmiş, Bergama 'da kuşa
tılmıştı. Yaşamının bağışlanması, unvan
Iarının ve rütbelerinin korunması koşu
luyla teslim oldu. Teslim koşu llarına 
uyarak IV. Murad 'ın huzuru na çıktı. 
Padişaha kendisini affettirmek için çe
şitli bahaneler bulmaya çalıştıysa da, IV. 
Murad onu bağışlanmaya layık görme
diği için başını vurdurdu. 1 632 yılının 
günleri tanınmış bir asinin idam haberiy
le tarihe geçiyordu.  Hafız Paşa 'nın katil
lerinden Mahmudoğlu boğduruldu ve 
cesedi denize atıldı .  Asilerin gözde Def
terdan Yemişçi Mustafa, sarayın fırını 
önü nde asıldı. 
Osmanlıların korumasında Rum Elias ile 
Boğdan Prensliği 'ni  çekişen Leh Ber
nawski, Yed ikule Zindanları 'na atıldı, 
sonra başları vuruldu. İstanbul kıyıları
nı yalayarak Karadeniz'e giden Marma
ra'nın akıntısı her gece denize atılan asi 
yeniçerilerin ve sİpahilerin cesetlerini er
tesi gün Karadeniz kıyılarına götürüyor
du.  Yasalar bir kenara bırakılmıştı. 
Öç almayı düşünenler adları, kişi leri ve 
suçları bir bir kaydetmişti. Hiçbir şey 
unutulmamış ve bağışlanmamıştı. Padi
şah adaletini, politikasını ve öfkesini bir 
araya getirmekle yetinmişti. 
Receb Paşa zamanında karanlık entrika
larıyla tanınmış olan Köse Ali ile Feridun 
suçlarını canlarıyla öded i. Şam Beyler-
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beyliği'ne değerli bir şal götürdüğünü sa
nan Feridun,  aslında kapalı zarf içinde 
ke ndi  idam fe rmanını  götürüyordu .  
Şam'da fermanın buyruğu derhal yerine 
getirildi. 
Osmanlıların, padişahları IV. Murad hak
kında ileri sürdükleri tek şikayet, sarayda
ki genç Rum içoğlanlarıyla kuşkulu dost
luğudur. Sırf bu kuşku yüzünden Musa 
Çelebi halk tarafından parçalanmıştı. 

Bekri Mustafa'dan Sultan 
M urad' a Öğüt 
Bazı Osmanlı tarihçilerini kaynak göste
ren Fransız tarihçisi M. De Sallaberry, 
IV. Murad'ın sofuluğu bırakarak nasıl şa
raba alıştığını anlatır. Şimdi sözü Fran
sız tarihçiye bırakalım: 
"Bekri Mustafa6 sefahat ve alkolikliğiy
le tan ınmıştı .  B ir seferinde IV. Murad 
tebd i l i  kıyafet  dolaşırken, çamurlar 
içine bulanmış bir adamın yerlerde 
yattığını  görür ve onu yerden kaldırmak 
ister. 
Bekri Mustafa 'dan başkası olmayan sar
hoş, padişaha kenara çekilmesini söyler. 
Küstahlığın büyüklüğü karşısında dona
kalan padişah, kimliğini açıklar ve son
ra nasıl olup da bir hükümdara böyle ha
karet ettiğini  sorunca şu yanıtı alır: 
'Ben Bekri Mustafa 'yım, eğer l stan
bul'u satmak istersen, ben padişah olu
rum, sen de Bekri Mustafa. ' 
İ stanbul'  u satın almak iç in nereden pa
ra bulacağını soran pa dişaha merak etme-

mesini, isterse onun oğlunu bile satın ala
bileceğini söyler. 
Saraya götü rülen sarhoş, birkaç saat 
sonra ayılınca, söyledikleri kendisine 
anımsatılır. Padişah onu huzuruna çağı
rıp lstanbul'u satın almak için milyon
ları vermesini ister. 
Daima yanında sakladığı şarap testisini 
çıkaran Bekri Mustafa, 'Yüce Padişahım, 
dün bana İstanbul'u satın aldırtan şey iş
te budur' der. 
Sonra pa dişaha içmesini öğütleyere k,� bü
tün evrene sahip olacağını söyler. Bek
ri Mustafa'nın sözünü dinlemeye karar 
veren IV. Murad, bol bol şarap içer ve bir 
süre sonra dünyayı kendisine dar görme
ye başlar. 

1 
Ertesi gün büyük bir baş ağrısıyla uya-
nır. Kend i  durumuna öfkelendiği için 
Bekri Mustafa'yı çağırtır. ' İşte baş ağrı
mza iyi gelecek ilaç,' d iyen Bekri Mus
tafa padişaha yeniden şarap sunar. 
IV. Murad, şarabın etkisiyle baş ağrısı ge
çince, tekrar neşesine kavuşur. Böylece 
Bekri Mustafa 'yı artık yanından ayır-
m az. , 

IV. Murad'ın sert �nlemlerine karşılık tü
tün, kahve ve şarap tiryakileri taşlama
lar kaleme alıyor, padişahın sertliğini ye
riyorlardı. 
Eleştirilerinde daha cüretli davranan 
vaizler ve İmamlar, padişahın bulundu
ğu zamanlarda bile kinayeli sözler söy
lemekten çekinmiyorlardı. Büyük kusur
lar kısmen hoşgörüyle karşılanırken, 
küçük kusurların kanlı bir biçimde bas-

6 içki düşkünlüğünü temsil eden tanınmış halk tipi. IV. Murad'ın sarayına mensup olduğu rivayet edilir. Hakkında bir
çok fıkra vardır. 
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kı altına alınması efsanelerle, Nasreddin 
Hoca'dan örneklerle halka anlatılıyordu. 
Nihayet bu sessiz şikayetler, Bursa yo
lunun onarılınasındaki ihmalini bahane 
eden IV. Murad'ın, İznik kadısını cüp
pesi ve sarığıyla astırması sonunda şid
detli bir öfkeye dönüştü. Osmanlı tari
hinde ilk kez bir kadı idam edilmiş 
oluyordu. Meslektaşlarının idamıyla ha
karete uğramış olan dinbilginleri, İ stan
bul'da ayaklanmaktan ve padişahı tah
tan indirmekten söz etmeye başladılar. 
Haremin bir köşesinden çevrede olup bi
tenleri dikkatle izleyen Kösem Sultan 
hemen oğluna mektup yazarak, "Derhal 
İstanbul'a dön, tahtan indirilmekten 
söz ediliyor" d iye haber gönderdi .  
Bu haber IV. Murad'a Uludağ'da avianır
ken ulaştırıldı. Bursa'ya uğramadan doğ
ru Marmara kıyısına çıktı, o sırada deniz
de şiddetli bir fırtına olmasına rağmen bir 
yelkenliye atlayarak gece Marmara'yı 
geçti. 
Ertesi gün beklenmedik bir anda Top
kapı Sarayı' nın  karşısındaki Üsküdar'a 
gelen Sultan Murad, sert yönetimini iyi
ce kana buladı ve öç alarak tahtını ko
rudu.  
Yeni  b i r  yaşamın eşiğine basmış gibiy
di. Savaşçı doğası, at kullanmaktaki 
becerisi, ciritteki gücü, her yerde görün
mesi, askerleri bağışlaması, komutanla
ra karşı tavizsiz davranması, Divan 
toplantılarındaki konuşma yeteneği, 

daha ilk itiraz ya da isyan belirtilerini 
birden bastırmakta gösterdiği cesareti, 
asker ve halktan başıbozuk toplulukla
rın içine girerek katillerin hançer dar
belerinden korkmayacak kadar alın ya
zısına inanması, daha önce hareminde
ki kayıtsız ve hareketsiz yaşamıyla tam 
bir çelişki oluşturuyordu .  Artık çocuk 
kaybolmuş, olgu n bir adam ortaya çık
mıştı. 7 
Fakat bu adam bunca zaman çektiği bas
kılar ve uygulamak zorunda kaldığı zu
lüm yüzünden ahlaken bozulmaya Yüz 
tutmuştu. Güvensizlik ve öç duygusu sı
rasıyla kişiliğine egemen oluyor ve ya
saların yerini alıyordu. Hatta minnet 
duygusu bile davranışlarını engellemi
yordu. 

Bir Kişinin Suçu İçin İki 
Kurhan 
Receb Paşa zamanında tahttan indirilme
sine engel olan Rum Mehmed Paşa, An
tep'te bazı itaatsizlik belirtileri gösterir 
göstermez, eski asilerden olup, yeni 
başkaldıranları ezerek bağlılık göstermek 
çabasında bulunan Şam Beylerbeyi De
li Yusuf Paşa'ya kuşattırılmış ve idam et
tirilmişti. 
Bir süre sonra yeni  bir görev için İstan
bul'a çağrılan Deli Yusuf Paşa ise Rum 
Mehmed Paşa'yı öldürdüğü için idam 
edilmişti. 

7 18 Mayıs 1 632'de Padişah IV. Murad, Sadrazam Receb Paşa'yı idam ettirdi ve yerine Tabanıyassı Mehmed Paşa'yı 
atadı. 8 Haziran'da Yeniçeriler ihtilal yapmaya kalkıştı. Ancak bu kez darbeyi vuran IV. Murad oldu .  Böylece on yıldır 
süregelen anarşiye son verirken annesi Kösem Sultan'ın da sekiz yıl, sekiz ay, yirmi sekiz gün süren naipliği bitiyor
du .  IV. Murad yönetimi eline aldığı sırada on dokuz yaşını on ay ve on üç gün geçiyordu. Artık ülkede yedi yıl, sekiz 
ay ve bir gün süren ve sert fakat devlet gücünün egemen olduğunu gösteren bir dönem başlıyordu. 
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İsyan halinde olan Arabistan, anarşinin 
bastırılması için en fazla yardımda bulu
nan Kör Mahmud Paşa'nın orduları sa
yesinde itaat altına alınmıştı. Üç gün üç 
gece içinde İstanbul'da yirmi bin evin 
yanması, halk arasındaki ilk memnuni
yetsizlik belirtilerini ektiği için, padişah, 
başkentindeki bütün kahvehanderin 
kapatılmasını buyurdu.  Geceleri yanın
da bir cellat müfrezesiyle İstanbul sokak
larını dolaşıyor ve yasağa uymayanları ce
zalandırıyord u. 
Şimdiye kadar hiçbir hükümdar bu ka
dar şiddetle şarap yasağını uygulamamış
tı. Bostancıbaşını çağırarak şeyhülislama, 
İstanbul kadılarına ve bazı karşıt paşa
lara o gece İstanbul'u terk etmeleri ve 
Kıbrıs'a sürgün gitmeleri hakkındaki 
buyruğun bildirilmesini istedi. 
Ertesi gün İstanbul 'u  terk etmemiş 
olanların kafalarının vurulacağını söyle
di .  Şeyhülislamın, Musa Çelebi'nin öl
dürülmesinde, Receb Paşa ile birlikte 
güvence verdiğini  anımsıyordu. Aslında 
şeyhülislam hiçbir zaman Receb Pa
şa'yla işbirliği yapmamıştı. Böylelikle IV. 
Murad bir suçlunun işlediği bir suç için 
iki kurbanı gözden çıkarmış oluyordu.  

İ dam Edilen İlk 
Şeyhülislam 
Sabah olunca, buyruğunun yerine getiri
lip getirilmediğini bizzat anlamak isteyen 
padişah, Üsküdar'dan karşı kıyıya geçti, 
atma binerek sahil boyunca ilerledi. Ye
dikule çevresinde, ters esen rüzgar yüzün
den Kıbrıs'a gidecek olan kadırgaya bine
memiş olan şeyhülislamı gördü. 
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B u  durumu kendi buyruğuna itaatsizlik 
olarak yorumlayan Sultan Murad, şeyhü
lislamı bostancılarına yakalattı. Büyük 
Çekmece'ye götürerek bir yeniçeri su
bayının evinde idam ettirdi.  
Şeriat yasasının uygulayıcısı dinbilgin
lerinin önderi şeyhülislam kıyıda bir 
yere gömüld ü .  İstanbul'da özenerek 
yaptırdığı türbesi boşuna sahibini bek
liyordu. Padişahın sevdiği bir gencin ölü
müne karışmaktan başka suçu olmayan, 
aslında yasaların bir kenara bırakıldığı bir 
zamanda yasaların uygulayıcısı olmaknın 
dolayı idam edilen bilgin Ahizade Hü
seyin Efendi, işte böyle dünyaya veda et
ti. Ceza uygulamaktaki bu çabukluk ve 
öç almada gösterilen bu sabır, vicdanla
rı bir hayli rahatsız etti, fakat şikayetle
ri ortadan kaldırdı. 

Kurbanlarını Kendisi 
izliyordu 
Sultan IV. Murad, tıpkı atası Kanuni Sul
tan Süleyman gibi, üç yüz bin kişilik bir 
orduyla Bağdat'ı yeniden ele geçirmeye 
hazırlanıyordu. Sadrazam, İran 'a yapıla
cak seferin hazırlıklarını yürütmek için 
bir süre önce Halep'e gitmişti. 
Daha önce bastırılan isyan, Şam kenti ka
dar kaynaşan Halep'te yeniden baş 
gösterdi.  Yeniçeri ağası isyancılar tarafın
dan görevinden alındı. 
Sadrazam, sarayında taş yağmuruna tutul
du. Muhafızları, ayaklananların öfkesin
den canlarını zor kurtardı. lsyan suçlula
rın kanlarıyla bastırıldı. İsyancılara karşı 
koymasına rağmen çavuşların başı da 
ölümden kurtulamadı. Aşırı özveri göster-
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mesinden dolayı askerlerin husumetini 
üzerine çeken ağa, sadrazam tarafından ls
tanbul'a yollanmıştı. Yolda kendi ölüm 
fermanını taşıyan bir ma beyinciye rastla
dı. Bu işte bir hata olduğuna mabeyinci
yi inandıran ağa, İstanbul'a gidip durumu 
düzeltmek için izin kopardı. 
Fakat sadrazam kadar insafsız ve nankör 
olan IV. Murad, "Seni  adi yalancı, hem 
askerleri ayaklanmaya kışkırtıyorsun, 
hem de bağlılığını kanıtlamak için onla
ra karşı dövüşüyorsun. Tez kellesini 
vurun" dedi. 
Sultan IV. Murad, ordusunun başına geç
meden önce, küçük ve güçsüzken orta
ya çıkan karışıklıklarda kuşku uyandır
mış, yandaş kazanmış ya da kışkırtıcılık 
yapmış olanların hepsini başkentten, 
eyalerlerden ve ordunun içinden te
mizlemek istedi.  Yokluğu sırasında an
nesi Kösem Sultan'ın çevresinde yalnız
ca korku ve sessizlik bırakmak istiyordu. 
Diktatörce bir çabayla araştırmalarını sür
düren padişah, casuslarının gözünden ka
çan kurbanlarını bizzat izlemekten çe
kinmiyordu.  
Peygamber soyundan geldiği söylenen 
emirlerinden Allame adında biri, idam 
edilen şeyhülislam ve öteki din adamla
rıyla birlikte daha önceleri bir şölene ka
tılmıştı. Bu şölende padişah hakkında 
çok atıp tuttuğu için emir, bu sözlerin dı
şarıya sızmış olmasından kaygılanıyordu. 
Bir gece sokakta giderken, arkasından bi
rinin çağırdığını duydu ve padişahın 
sesini tanıdı. At üzerinde giden IV. Mu
rad yanında yaya olarak koşturduğu ih
tiyar emire o geeeki şölen hakkında bir 
sürü soru sordu.  

Sonunda emirin bir hayli korkması ve 
yorulmasıyla yetinerek yaşamını bağış
ladı .  Fakat ayrıl ırken, "Ben  bütün 
kullarımın görü nmez z iyaretçis iyim" 
dedi .  

Mezopotamya Yolu Açıldı 
İstanbul 'da bu idamlar sürerken, sadra
zam da Suriye'de adeta bağımsız bir kral
lık kurmuş olan Dürzilerin ve Maruni
lerin önderi Fahreddin, egemenliğini Mı
sır sınırına kadar uzatmıştı. 
Savaşçı beş kabile Dürziler, Maruniler, 
Metuoliler, İbraniler ve Filistin Arapla
rı onun emrinde birleşmiş, Arnavutlar gi
bi cesaretle devletin kuvvetlerine karşı 
geliyorlardı. 
Örgütçü dehası, donanması, ticareti, 
Baalbek Vadisi 'ndeki erişilmez kalele
ri, ikiyüzlü politikasıyla Fahreddin, ara 
sıra Osmanlı orduları tarafından kuşatı
lıyordu. 
Ancak yine de Suriye'nin tek egemeni 
ve padişahların rakibi olmuştu. Sahip ol
duğu Trablusşam, Lazkiye, Beyrut, 
Eski Sayda, Baalbek, Kudüs, Neza
ket, Safad, Tibe riyad, Dayrülkamer 
gibi kentler, ona limanlar, kaleler, de
nizciler, askerler, usta işçiler ve vergi 
s ağlıyordu.  
Lübnan'da birkaç kavmi aynı kılıç altı
na toplamaya çalışan önderler gibi Falı
reddin de Hıristiyanlarla Hıristiyan, 
Dürzilerle Dürzi, Osmanlılarla Müslü
man oluyordu .  Suriye'de yurtseverlik 
Fahreddin gibi emirlerin döneminde 
yine uyanmıştı. 
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Emir Fahreddin yirmi beş yıllık saltana
tı sırasında Suriye'yi Avrupa'nın yeni ge
lişen uygarlıkları seviyesine çıkarmıştı. 
Kendisine örnek olarak seçtiği Toskana 
ile müttefiki olan Medici'ler Floransa, 
Piza ve öteki yerlerde yaptıkları gibi Su
riye'de zengin bir tarımsal düzen ve o de
rece incelmiş gelenekler bırakamamış
lardı. 
Ancak Fahreddin tarafından kale hali
ne getirilmiş Baalbek akropolünün ha
kim olduğu Beyrut Ovası ile Bekaa Va
d isi Küçük Asya'nın bahçeleri haline 
gelmişti. 
Günümüzde bile hem Arap, hem İtalyan 
sanatının izlerini taşıyan sarayların, vil
laların, çeşmelerin, suyollarının, yolların 
ve anıtları n kalıntılarını hayranlıkla sey
retmek olasıdır. 
İ ran seferi dolayısıyla Halep'te toplan
maya başlayan üç yüz bin askerin öncü 
kuvvetlerini gören Fahreddin, bu kor
kunç istila altında ilk silinenin kendisi 
olacağını hissed ince, Halep ile Trablus
şam arasında garnizon kurmuş olan yir
mi bin sipahiyi öldürdü. 
Osmanlı kuvvetleri tarafından amansız 
bir izlenıneden sonra Suriye ordusu ko
mutanı Ahmed Paşa'ya oğullarıyla birlik
te teslim oldu. 
Hepsi birden lstanbul'a gönderilmiş, ölü
mü sahip olduğu şöhretini gölgeleme
miştir. Oğulları Enderun'a verilmiş, ora
da yetişerek imparatorluğun yüksek 
mevkilerine gelmişlerdir. Yenilgiye uğ
rayan Suriye, yurtseverlik ruhunu kay
betmiş ve Mezopotamya yolu Sultan IV. 
Murad'a açılmıştır. 
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Ahaza, Yeniçerilerin 
Elinden Kurtuldu 
İşte bu ünlü isyancı ele geçerken, yeni
çeriterin Abaza Paşa'ya duydukları kin, 
IV. Murad'ın o asiden de öcünü alması
na vesile oldu. Daha önce görüldüğü gi
bi Abaza Paşa, Erzurum Beylerbeyliği'ni 
kaybetmiş, buna karşılık Bosna eyaleri
ne yollanmıştı. 
Emrindeki yeniçerilere karşı hala eski öç 
dolu davranışlarını sürdürüyordu. Onlar 
da paşadan kurtulmak için Bosna'nın 
güçlü aileleriyle işbirliği yapıyorlardı. Bir 
gün avianırken maiyetindeki yeniçeriler 
paşanın üzerine çullanmışlar, kılıç dar
beleriyle yaralamışlardı. 
Gözüpek Abaza Paşa suikastçılara kar
şı aslanlar gibi dövüşmüş, bu arada ken
disine bağlı adamlarını çağırmış, yeniçe
riterin başı Osman'ı elleriyle öldürmüş, 
ötekilerini kaçırtmıştı. 
Venediklilerin elinde bulunan Zara ken
tine uygunsuz bir anda yaptığı sefer pa
d işahın canını sıkmıştı. Bunun üzerine 
Abaza Paşa Vidin kentine komutan 
atandı. O sıralarda Almanya lmparatoru 
kendi iç isyanlarıyla meşgul olduğu için, 
Lehistan'a karşı i ttifak yapmış olan 
Rustarla Osmanlıların hareketlerine en
gel alamıyordu. Kırım hanı, Abaza Paşa 
ile Karniniçe kentini işgal etti. 
Kuşku uyandıran bu sefere katılan Aba
za Paşa acele lstanbul'a çağrıldı. Padişah, 
şeyhülislamı Büyükçekmece'de idam et
tirdiği gün Abaza Paşa IV. Murad'ın ma
iyetinde bulunuyordu. 
Don Kazaklarının ardı arkası kesilmeyen 
seferlerin in kışkırtıcısı olan Lehistan 'ın 
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bütün itirazlarına rağmen IV. Murad, 
Abaza Paşa ile kırk bin askerin başında 
Edirne'ye gitti. 
Yine Abaza Paşa'ya bırakılan o sefer kı
sa sürdü ve iğreti bir anlaşma yapıldı. At
lı şövalyelerin ve askerlerin bitip tüken
meyen çekişmeleri altında yaşayan Le
histan'dan o sıralarda tutarlı ve sabit bir 
politika beklenemezdi. Leh soylularının 
ihtirasıyla ordu içindeki kargaşa, savaş
ta olduğu kadar barışta da başarısızlığı ge
tiriyor, aynı yüzyıl içinde Osmanlıların, 
Macarların, Almanya'nın, Kırımlıların, ls
veç 'in, Don Kazaklarının ve Rusya'nın 
müttefıki haline geliyorlardı. 

Öldürülen Dervi§ler 
IV. Murad, komutanlarını gözlernek 
için Edirne'de kaldı. Kanlı seferlerini iz
ledi. Bosnalı bir Rum tacirin oğlu olan 
Mustafa, hükümdarın kalbinde Musa 
Çelebi'nin yerini tutmaya başlamıştı. 
Bu genç, IV. Murad' ın sevgisini kazan
madan önce Bosna Beylerbeyi Hasan Pa
şa'nın maiyetinde bulunuyordu. 
lık efendisinin kanıyla kölelik yaşamı
nın anılarını silmek istiyordu .  Onun ta
rafından iftiraya uğrayan Hasan Paşa, giz
li bir fermanla idama mahku m edildi. 
Hasan Paşa'nın yerine Bosna Beylerbey
liği'ne atanan Süleyman Paşa, aynı za
manda eski beylerbeyinin idamını da ye
rine getirecekti. 
Süleyman Paşa kırk atlıyla fermanı Bos
na'ya ulaştırmak üzere Edirne'den ha
reket etti. Hasan Paşa'nın, Padişah IV. 
Murad'ın maiyetindeki dostlarından bi
ri olan Şaban, Süleyman Paşa'nın hare-

ketinden yirmi dört saat sonra gezinin 
amacını öğrenmişti. Hemen atına atlaya
rak yeni beylerbeyinden birkaç saat ön
ce Bosna'ya erişti. 
Hasan Paşa'ya akşam namazını kılarken 
rastladı. Kulağına eğilerek, halefinin ve 
celladının biraz sonra Bosna kapılarında 
olacağını bildirdi. Hemen camiden ka
çan Hasan Paşa, kız kardeşinin evine sı
ğındı ve kadın elbiseleri giyerek harem
de saklandı. 
Süleyman Paşa'nın izlemesinden l<.ur
tulan Hasan Paşa, Eflak'ta bir dağa giz
lendi. 
Fakat bir çoban tarafından ihbar edilin
ce, onu öldürüp bu sefer İstanbul'a kaç
tı. Bütün kuşkulardan uzak, ortaya çık
mak için en uygun zamanı beklemek 
üzere başkentte yaşamaya başladı. 
Edirndi otuz derviş, avdan dönecek 
olan Sultan IV. Murad'ın yolu üzerine 
çıkmaya ve tekkeleri için yardım isteme
ye karar vermişlerdi. Fakat ani ve vah
şi görünüşleri padişahın atını ürküt
müş, hükümdarın yere düşmesine ramak 
kalmıştı. Kaza, bir kabahat gibi cezalan
d ırı lmış ve otuz dervişin kelleleri anın
da vurulmuştu. 
Padişahla yapılan bir cirit oyunu sırasın
da hükümdarın darbesini savuşturmayı 
başaran içoğlanlarından biri, efendisinin 
beceris ini boşa çıkardığı için boğdurul
muştu. 
Uzun zaman IV. Murad'ın korumasında 
yaşayan ve sofra arkadaşı olan büyük şa
ir N efi, Kaymakam Bayram Paşa aleyhin
de kasideler yazmaya başlayınca, kayma
kam tarafından pa dişaha şikayet edilmiş, 
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o da eğer din adamları izin verirse, idam 
fermanını mühürleyeceğini  söylemiş
ti.8 Daha önce N efi'nin şiddetli kalemiy
le bir hayli bırpalanmış olan din adam
ları istenilen fetvayı vermekte gecikme
mişti. 
Ölüm cezası vermek için iyice kanaat ge
tirmek gerekmiyor, kuşku iyice aydın
Iatılmadan en ş iddetli biçimde karşılık 
görüyordu. Sonradan bulunan bir mücev
herin kaybolması sırasında saray hizmet
karlarından biri kazığa çekilmişti. 

Ermeni Rüşveti 
B ir süre sonra padişahın en zarif gözde
lerinden biri haline gelmiş olan eski is
yancı Abaza Paşa da, yeni  dalkavuklar
dan Bayram Paşa ile Mustafa Çele
bi'nin kıskançlığından kurtulamamıştı. 
Ancak II .  Osman'ın tahtı için başlatılan 
bir isyanın sahibi olması dolayısıyla Sul
tan Murad'ın nezdinde suçunu affetti
recek sağlam bir gerekçes i  vardı. 
B ir padişahın öldürülmesini cezalan
dırmak için on yıl boyunca imparatorlu
ğu sarsan bir isyanın yürütülmesine ne
den olan ve kırk bin yeniçeriyi öldüren 
Abaza Paşa'ya Sultan Murad kin duya
mazdı. 
Şöhreti, zenginliği, kahramanlığı, zarif 
görünümü, doğuştan sahip olduğu güzel 

söz söyleme yeteneği, ince dalkavuklu
ğu ve zekası bu paşayı aranan bir adam 
haline getirmişti. Padişah yanında Aba
za Paşa olmadan hiçbir zaman atıyla sa
rayından dışarı çıkmazdı. 
Atları, silahları, donanıını ve giyinişi or
dunun gençleri arasında ısrarla taklit edi
lirdi. Abaza Paşa' cm serdarlığa getirile
ceği bir seferde s�ıfevi Imparatorluğu 'nu 
yıkacağı hakkımlaki söylentiler almış yü
rümüştü .  
Ne var ki şatafat ve yakınlık Abaza P.a
şa'nın sonunu hızlandırıyordu. Gözdeler
den Mustafa Çelebi, Abaza Paşa'nın 
Bosna'da kendi ailesine yaptığı zulmü bir 
türlü u nutmuyordu.  
Üstelik Abaza Paşa'nın Ermenilerden 
sağlayacağı büyük bir rüşvet karşılığı, 
Kudüs'teki kutsal yerlerin korumasını 
Rumlardan alıp bu Hıristiyan topluma 
devredeceği yolunda dedikodular da 
vardı. 
Sultan Murad tarafından samimi bir şe
kilde, Ermenilerden alınan armağanla
rın miktarı hakkında sorguya çekilen 
Abaza Paşa, rakam konusunda yalan 
söyled i. Padişah bu yalanı affetmedi .  
Abaza Paşa'nın bu çok büyük servetinin 
toplamı hakkında yalan söylemesi, IV. 
Murad 'a karşı hazırladığı ikinci bir isya
nın mali desteği olduğu yolundaki söy-

8 Türk şairi (Hasankale 1 572-istanbul 1 63 5). Medrese öğrenimi gördü. i ran ve Arap edebiyatın ı  öğrendi. 1 603'ten 
sonra istanbul'a geldi. Kısa sürede edebiyat çevrelerinin d ikkatini çekti. 1. Ahmed ve IV. Murad tarafından tutuldu. 
Nefi'nin Sihamı Kaza (alınyazısı akları) adlı yergilerini okuyan IV. Murad'ın yanına yıldırım düşmesi üzerine şair Edir
ne'ye sürüldü. Orada M uradiye mütevelliliğiyle görevlendirildi. Sonra bağışlanarak istanbul' a çağınldı ve cizye muha
sebeciliği görevine getirildi. Bir süre sonra yerdiğ i Bayram Paşa tarafından bağdurularak denize atıldı. Gazel, rübai gi
bi değişik türlerde şiir yazan Nefi, en çok kaside alanında başarılı oldu. Dili çok akıcıdır. Kırdığı ya da kınldığı zaman 
dostunu, düşmanını en ağır dille yeren hicviyeleri de kasideleri gibi mübalağalıdır. Biri Türkçe, öteki Farsça iki divanı 
vardır. 
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lentilere kuvvet kazandırdı .  Padişahın 
kuşkuları gitgide artıyordu .  
B i r  gece IV. Murad, ertesi gü n kendisi
ni ziyarete gelecek olan Ermeni önder
lerin, Abaza Paşa'ya rüşvet verdikleri ge
rekçesiyle idam edilmelerini istedi. Giz
lice Kaymakam Bayram Paşa'ya ulaştı
rılan bu haber, Divan 'a katılanları iyice 
kaygıland ırdı. Fakat buyruğa boyu n 
eğildi ve Ermeni önderlerin kelleleri er
tesi gün saraya gönderildi. 
Padişahın her zamanki atlı gezintilerine 
refakat etmek üzere Abaza Paşa da sa
raya geliyord u. Sultan Murad 'ın buyru
ğuyla sarayda bir yere hapsedildi .  Bos
tancıbaşıyla gönderilen fermanda Aba
za Paşa'nın idamı yazılıydı. 
Padişahın fermanını büyük bir saygıyla 
okuyan paşa, "Sultanımın buyruğu ba
şımın üstündedir" dedi. 
Namazını kılıp bitirdiği sırada başı göv
desinden ayrıldı. Hükümdarlık tacının 
üstünlüğü için döktüğü kanın öcü, hü
kümdarın eliyle alınıyordu.  

Cellatlar Tahuru 
İki yüz bin askerin ortasında Üskü
dar'da kurulmuş olan padişahın atağı bu 
idamdan sonra İran seferi için kaldırıldı. 
İ stanbul'daki dehşet havas ı, padişahla 
birlikte şimdi de orduya geçmişti .  Her 
an ve her rütbeye yayı lan disiplin uğ
runa yol boyunca geride bir sürü ceset 
b ırakılıyord u .  
En ufak bir kabahat ölümle cezalandı
rılıyordu. Daha önce Hüsrev Paşa ve sad
razam tarafından ezilmiş olan isyancıla
rın tamamen yok edilmesi için ordunun 

önü nde bir cellatlar taburu ilerliyordu.  
Sürekli sessiz duran padişah IV. Murad, 
kent ve aşiret önderlerini huzuruna ça
ğırıyor, sağ elinin işaret ve ortaparmak
larının açılması ya da kapanması, bu kuş
kulu kişilerin yaşamını sürdürmesi ya da 
ölümü anlamına geliyordu.  Kentlerin gi
riş yolunun iki tarafına cesetler konuyor, 
arkadan gelen ordu bu dehşet verici gö
rüntüyü izleyerek kente giriyordu .  
Artık bütün suçlar ve kabahatler eella
dm kılıcı önünde eşit olmuştu. Sultap Il. 
Osman'ın öldürülmesi olayına katıldığı 
için atlı birliklerin komutanı olan Gür
cü Osman 'ın kelle si kesildi .  Cevherza
de adında bir çavuş da tütün içtiği için 
idam edildi. Kayseri'de de kadı, ordunun 
iaşesinde küçük bir ihmali görüldüğü için 
aynı cezaya çarptırıldı. 
Genç hükümdarıo fiziksel güçü ve vah
şi enerj isi ,  Karamanlı Türkmenlere ata
ların ı anımsatıyordu. Karahisar önlerin
de büyük bir teke hünkarın tahtırevanı
nı taşıyan atlara saldırdı. Gayet soğuk
kanlı bir biçimde atını tekenin üzerine 
süren IV. Murad, bir gürz darbesiyle hay
vanı öldürdü. Olayı hayret içinde izleyen 
askerler cengaver hükümdarlarını gönül
den alkışladı. 
Bir seferinde de ordunun en iri kişisi ola
rak bilinen Mustafa Paşa'yı kemerinden 
tutarak yerden kaldırmış ve bir süre ha
vada salmıştı. 
Yolda Sadrazam Mehmed Paşa tarafın
dan karşılanan Sultan IV. Murad serhat 
kenti Erzurum'a, Timu r'u n ve İsken
der'in dönüşlerini  anımsatan bir tören
le girdi. Kentin kapısından itibaren ye
di buçuk kilometre uzunluğunda sağlı 
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sollu iki sıra halinde üç yüz bin piyade 
ve atlı padişahlarını karşılamak üzere di
zilmişlerdi.  
Ertesi gün at, silah, köle, tımarlı asker ve 
altın para olarak padişaha armağanlar ver
mek isteyen paşalar ile tırnar sahipleri 
birbirleriyle yarış ediyorlardı. 

••BanaAvımı Getirin" 
Birkaç günlük bir yolculuktan sonra bu 
kalabalık ordu, Safeviierin ilk müstah
kem mevkii olan Revan önlerine vardı. 
Binlerce asker ve atın yürüyüşünden ha
vaya kalkan toz bulutu ile sert esen rüz
gar Revan'ın surlarını gözlerden gizlemiş
ti. Ansızın gürlerneye başlayan kalenin 
topları toz bulutunu dağıtırken, gülider 
Sultan Murad 'ın atının ayakları dibine 
düşmeye başladı .  Komutaniarına dö
nen padişah, "Neden kaygılanıyorsunuz? 
İ nsan yazgının tespit ettiği günden ön
ce ölebilir mi?" d iye sordu.  
Aynı sözü Sezar ve Napolyon gibi yaz
gılarına inanan bütün komutanlar asker
lerine söylemişlerdir. 
IV. Murad ordusunu savaş düzenine 
soktu ve bütü n komutaniarına tek tek 
taktik verdi. Erzurum Beylerbeyi Ahmed 
Paşa'ya, "Asi İ lyas ' ı  tutsak etmek, Fah
reddin'i  Lübnan mağaralarında sıkıştır
mak bir şey değild ir, kim olduğunu 
şimdi göstereceksin" dedi. 
Canbulatoğlu 'na şunları söyled i: 
"Haklı olarak tunç yürekli denen adamın 
oğlu olan sen, şimdi yapacağın kahra
manlıklarla babanınki gibi bir yürek ta
şıdığını kanıtiayacak ve vezirliğe layık 
olacaksın." 
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Murtaza Paşa'ya "Emrindeki genç atlı
ların bir at boyu bile geri çekilmemesi
ni sağlayacaksın. Dostlarının ve düşman
larının sende yiğitlik ve beceri olarak gör
düklerini bugün ortaya dökmelisin" de
dikten sonra yeniçeri ağasına şöyle hitap 
etti: 
"Sen, yeniçerilerimin ağası, beni  iyi 
dinle! Şehirde sarhoşlara, tütün içenle
re verilen cezalar bir kahramanın övüne
ceği zaferler değildir. İşte zamanı geldi !  
Yiğitliğini göster! Ben kendiminkini 
kanıtiarke n, kargaşalık arasında bile ol
sa ağalarıının askerlerimi nasıl yönettik
lerine dikkat edeceğim." 
Sonra da askerlerine dönerek, şöyle ses
lendi: 
"Siz kurtlarım, sakın gevşemeyin !  Vur
mak, öldürmek, baş kesrnek ve Kızılbaş
ların güllelerin i  toplayıp yine onlara at
mak için yoruldum demeyin. Doğanla
rım, kartallarım, kanatlarınızı açın, pen
çelerinizi sivrilt in!  Ve bana avımı geti
rin. Önüme getireceğiniz kelleler için 
alacağınız altın keseleri işte burada." 
Bu konuşmalara ve dövüşe tanık olanla
rın anlattıklarına göre, düşman kellesi ge
tirenlerin susuzluğunun giderilmesi için 
padişahın çevresinde içoğlanları hazır 
bekliyor, yaralıları tedavi etmek üzere 
cerrahlar tetikte duruyorlardı. 
Sekiz günlük siper savaşı Revan'ın ce
saretini, yiyeceklerini ve cephanesini tü
ketti. Şah Abbas'ın ruhu artık Safeviler
de gözükmüyordu. İran tahtına küçük 
oğlu Şah Safi geçmişti. 
Çocukluktan henüz çıkmış olan Şah 
Safi, annesini, cariyelerinden birini ve 
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kendisini eleştirme cesaretin i  gösteren 
vezirlerin hepsini  öldürmüştü. 
Zaferin, bozgun gibi yaşamiarına kaste
dip kastetmeyeceğini bilemeyen İranlı 
komutanlar, yenilme k kadar yenmekten 
de çekiniyorlardı. Çünkü imparatorluk
ta boyunduruk altına girmeyen herkes 
cesaretsizliğe ve ihanete mahkGmdu. Bü
yük Şah Abbas'ın mirzalarından ve göz
de komutanlarından Emir GGne9 böyle
sine liyakatsiz bir şaha hizmet etmekten 
utanç duyuyordu.  
Şah'ı kendi haline bırakıp, tek başına ba
ğımsız olarak talibini denemek istiyor
du.  Silahının onuru için çok şey, fakat 
İran'ın selameti uğruna pek az şey sayı
lacak biçimde, kendi yaşamına karşılık 
rehineler aldıktan sonra, teslim koşulla
rını görüşmek üzere Sultan Murad'ın ka
rargahına gitti. Peşinden gelen komutan
ları kılıçlarını boyunlarına asmışlardı. Pa
dişah Revan' ın komutanına üç hilat 
giydirdi. 
Dalkavukluğuna ve mezhep değiştirme
s ine ödül olarak paşa rütbesin i aldı ve 
Halep Beylerbeyliği ' ne atandı .  Re
van'dan ayrılan Safevi ordusu birkaç 
gün sonra Şam ve Karaman beylerbey
leri tarafından yok edildi. 

Şehzadelerin İdamı 
Bu zaferin sevinci IV. M urad'a, babası
nın öteki iki oğlunu katiertirmek için cü
ret verdi. İki ulak, Bayezid 1 0  ve Süley-

man şehzadelerin idam fermanlarını 
İstanbul'a götürdü. Oysa bu çifte idamın 
yarattığı üzüntü İstanbul'da Revan'ın 
fetbedilmesi şenliklerinin sönük geçme
sine neden oldu. Herkes şehzadelerin 
ölümüne üzüldü. Bu kurbanlar daha yu
muşak bir yönetimin umut kapılarını açı
yordu. 
IV. Murad'ın cesareti zatimliği kadar şid
detliydi. Aras Irmağı 'nı geçerken ilk 
önce atıyla azgın suları aşmak isteyen pa-

, dişah, ancak birkaç askerin yaşaml�rını 
tehlikeye atmasıyla karşı kıyıya sağ sa
lim varabildi. 
Savunmasız kalan Tebriz bir kez daha 
Osmanlıların önünde açıldı ve harabe ha
line geldi.  
Halkının önünde zaferini kutlamak için 
sabırsızianan IV. Murad, kışın yaklaşma
sıyla İstanbul'a döndü. Bu zaferin hemen 
arkas ından bir sürü idamlar oldu. 
Dökülen kanların ardından yükselen 
sesler yeni idamtarla bastırıtma ya çalışı
lıyordu.  Avusturya'ya karşı kutsal yerle
rin Fransa tarafından korunmasını kış
kırttığı gerekçesiyle Fransa elçis inin 
tercümanı idam edildi. Rustarla görüşme 
yapan ve Fransa ile İspanya'nın koruma
sındaki Cizvitlerin entrikalarını boşa 
çıkaran Rum patriği hapsedildiği Yedi
kule'de boğduruldu. Patriklik, Cizvitle
re yakın birine elli bin akçe karşılığında 
devredildi. 

9 Halep Beylerbeyliği'nde ik i  ay bulunduktan sonra istanbul'da Boğaziçi'nde yerleştiği semt bu iranil komutanın adı
nı almıştır. Emir GıJne adı daha sonra Emirgan biçimine dönüşmüştür. Emir  Gune'nin yalısında düzenlediği sefahat 
alemlerine ara sıra IV. Murad da katılırdı. 
10 Şehzadelerin idamı yabancı ülkelerde de yankılar uyandırmıştır. Racine, bu çok üzücü olayı Bajazet (Bayezid) ad
lı manzum piyesinin konusu yapmıştır. 

673 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Şehzadelerin sarayda boğdurulmasın
dan dolayı Kaymakam Bayram Paşa'ya 
sadrazamlık verildi. Sultan Murad yalnız
ca hizmetkarlar değil, suç ortakları da is
tiyordu . İkinci İran seferine çık
madan önce, kardeşlerinin 
yedincisi olan Kazım'ı 
da boğdurarak, hane
danın tek ve en za
yıf mens u b u n u  
sağ bırakıyordu .  
Arkasında ka
lanlardan dola
yı içi rahat ola
rak 23 Şubat 
1638'de Üskü
dar'daki ordu
s u n u n  baş ına  
geçti. Üzerinde 
Hz. Muhammed 
dönemi Arap savaş
çılarının kıyafeti vardı. 
Atı tamamen zırhlara bü
rünmüştü. Başında kırmızı 
bir türbanla sarılı çelik bir miğfer ta
şıyordu.  
Sanki bütün imparatorluk silahlanmı�, 
padişahlarını izliyordu . lik seferde oldu
ğu gibi cellatlar, ordunun konakladığı her 
yeri kana buluyorlardı. Masumluk, hü
kümdarın zalimce kaprisini önleyemiyor
du. lznik'e vardıklarında İstanbul'dan 
gelen bir u lak padişahın bir çocuğu ol
duğunu müjdeledi. Ancak çocuğun cin
siyetin i  bilmeyen ulak, kendisine soru
lunca "erkek" demekten çekinmedi. Ar
kadan yetişen ikinci bir ulak çocuğun kız 
olduğunu bild irince, ilk u lak cinsiyetre 
yanıldığı için kazığa oturtuldu. 
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Meşhur nüktedan Nasreddin Hoca'nın 
memleketi Akşehir'de, padişah bir çeş
me başındaki mermere birkaç satır yaz
dı. Ilgın'da daha önce başkaldırmış olan 

bir derviş işkenceyle ölüme mah
kum edildi. Konya'da gece 

denetimi yaparken eski 
Sadrazam Receb Pa-

şa 'n ın h izmetkar
larından Zaptiye 

Ağası  H ü s rev, 
başına gelecek
leri sezd iğtn
den silahlarını 
da yanına al
mışt ı .  N i te
kim, çavuşlar 

kendisine doğ
ru i le rlemeye 

başlayı nca, b i r  
hançer darbesiyle 

çadırı yırttı ve ge
karanl ıklar ına 

Hekimbaşını Kendi 
İlaçlarıyla Öldürdü 
Emir Fahreddin'den sonra Dürzilerio ba
şına geçen yeni emir, Sultan Murad 'ın 
ayaklarına kapandığı sırada başı vuruldu. 
Halep'te Karahisar sancakbeyi, padişa
hın silahtarlarından genç bir Rum köle
yi çaldığı için idam edildi. Nizip'te ay
nı silah tar, Hekimbaşı Emir Çelebi'nin 
hastaları için hazırladığı afyonları kendi 
zevki için de kullandığını padişaha ihbar 
etti. IV. Murad ansızın hekimbaşının ya-

IV. Murad 
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nına giderek koynu nda sakladığı afyon 
kesesini göstermesini istedi. Hekim
başı bu afyonun hastalar için hazırlanan 
zararsız bir ilaç olduğunu söyledi.  lnsaf
sız padişah bunun üzerine, "Mademki 
zararsız bir ilaç, iç bakalım" dedi. 
Emir Çelebi birkaç hap aldı, daha fazla
sının zehir gibi etki göstereceğini söyle
yerek kesenin ağzını kapattı. 
Zalim olduğu kadar şakacı da olan hü
kümdar, hekimbaşından kesedeki bütün 
hapları içmesini istedi. Zehrin etkisini or
tadan kaldıracak bir panzehir almasını 
önlemek için kendisiyle bir satranç par
tisine oturmasını buyurdu. 
Oyun boyunca hekimbaşını süzen Sul
tan IV. Murad, zehirin yavaş yavaş kur
banının zekasını nasıl etkilediğini ince
liyordu. Üçü ncü oyu nda bitkinlikten 
yere yuvarlanan Emir Çelebi ölüm ha
linde çadırına kaldırıldı. Hizmetkarları 
iyileştirİcİ ilaç içirmek için boşuna çaba
ladı. O hepsini geri çevirerek, "Böyle bir 
padişah ve Silahtar gibi düşmanlarımız 
varken, her gü n tehdit  altında yaşa
maktansa bir kere ölmek yeğdir" dedi. 
Afyonla zehirlenmede ölüm demek olan 
bir kase buzlu şerberi içti ve son nefe
sini verdi. 
Birecik'te Sultan Murad, Fırat' ı kayıklar
dan yapılmış köprüler üzerinde aştı. Ku
şatma için gerekli toplar ve yiyecekler se
kiz yüz parçalık küçük bir donanma tara
fından taşınıyordu. Tütün içen Arapların 
aY�ıldarı ve elleri baltalarla kesildi. 
Cülab'da, böyle acımasız bir hükümda
ra boyun eğmeye zorlanan sadrazam, is-

terneyerek alet olduğu suçların günahıy
la birlikte can verdi .  
Sultan IV.  Murad'ın Bayram Paşa 'nın 
ölümüne üzülüp ağladığı söylenir. Mu
sul Beylerbeyi Tayyar Paşa saclareti 
devralmak üzere ordugah'a çağırıldı. 
Padişahın dalkavukları, hükümdarın ya
nında daha etkili bir otoriteye sahip bir 
adamın yönetimi eline geçirmesine kar
şı çıkıyor, tanınmamış ve çekingen bir 
adamın işbaşma gelerek kendi dedikle
rini yapmasını istiyorlardı. 

Bağdat' ın Anahtarları 
Musul'da, ülkesinden yeni gelen Hindis
tan elçisi, efendisinin armağanlarını ve 
kutlamalarını sundu. Armağanlar arasın
da değerli taşlarla süslenmiş elli bin 
duka altını değerinde bir kemer ile ok ve 
kılıç darbelerine karşı dayanıkl ı  olduğu 
ileri sürülen bir kalkan vardı. Kalkan fil 
kulağından ve gergedan derisinden ya
pılmıştı. Kuvvetini ve si lahlarını dene
mek isteyen Su ltan Murad, kalkana 
baltasıyla vurdu ve ikiye böldü. Kırık kal
kanı Hindistan'a iade etti. 
İstanbul' dan hareket edildiğinin yüz dok
san yedinci günü, Osmanlı ordusu Bağ
dat'ın kulelerini ve surlarını görebildi. 
Sultan IV. Murad'ın otağı, Dicle kenar
larında İmam-ı Azam'ın türbesinin1 1 ya
kınına kuruldu. 
Ertesi gün üç yüz bin kişi tarafından ka
zılan sİperler göğe korkunç bir toz bulu
tu kaldırdı. Vezirlerden ve paşalardan her 
biri kentin kapılarından, kalelerinden bi
rine saidırma buyruğu nu aldı. Zafere ve 

1 1  Ebu Hanife'nin türbesi Bağdat'ın dört kilometre kadar kuzeybatısında Azamiye kasabasındadır. 
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ödüle karşı duyulan istek askerin çaba
sını artırıyordu. 
İran Şahı Safi, Bağdat'ı kurtarmak için 
yaklaşıyordu. Dicle kıyılarındaki ilk ça
tışma Osmanl ılar için feci oldu. Sultan 
Murad, çukurları doldurtmakta ve genel 
saldırı emrini vermekte yavaş davrandı
ğı için sadrazama bir hayli Çattı. 
Tayyar Paşa, "Sana Bağdat'ın, bana da 
ölümün nasip olmasını  Tanrı'dan d ile
rim" d iye yanıt verdi.  
Ertesi gün genel saldırı emri verildi. Za
fer ya da şehitliğe hazırlanan üç yüz bin 
askerin duaları gecenin karanlığını bö
lüyordu. 
Şafak sökerken, " Kerim Allah" n idası 
bütün biriikiere saldırı işaretini vermiş 
oldu. Ordu, surların üzerine dalgalar 
halinde çıkıyordu. 
Önünde surlarda, arkasında Sultan Mu
rad'ın çadırında ölümle karşı karşıya 
kalan sadrazam, elinde kılıcı gediklerden 
biri üzerinde yiğitçe dövüşüyordu ki, atı
lan bir kurşun alnından girip, ensesinden 
çıktı ve onu cansız yere yıktı. Sadraza
rnın cesedini çukuru n kenarına bırakan 
askerleri, ölü bile olsa başlattığı savaşı yö
netmesini istiyorlard ı. 
Sadrazarnın şehit olduğunu gören Sultan 
IV. Murad, "Ah Tayyar, sen Bağdat gi
bi yüz kaleye bedcldin ! "  diyerek üzün
tüsünü gösterdi.  Sonra yanındaki kapta
nıderyaya dönüp, eline devletin mühür
lerini tutuşturarak, "Haydi, güvenime la
yık olduğunu göster. Bağdat'ı bana sen 
teslim edeceksin" dedi. 
Tayyar Paşa'nın ölümü üzerine biraz ya
vaşlamış olan ordu, yeni sadrazamını ba
şında görünce yeniden ileri atıldı. 
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Öğleyin Dicle 'nin akış yönünde esme
ye başlayan rüzgar, istihkamlardan tüten 
dumanları dağıtmadan önce, Osmanlı 
toplarının surlarını yerle bir ettiği Bağ
dat, Safeviler tarafından boşaltılmıştı. 
Padişah ile Bağdat'ın komutanı arasın
da onurlu bir görüşme yapıldı. Kentin 
anahtarlarını altın tepsi içinde alan Sul
tan IV. Murad, " isteyenler kenti terk e
debil ir" dedi. 
Fakat bu surlar önünde bunca arkadaş
larının, akrabalarının şehit olduğu�u 
gören askerler, hükümdarları kadar iyi 
yürekli davranmadı. Safeviierin kentte 
vuruşmaya başladıklarını ileri sürerek, 
akşama kadar kenti yağmaladılar, yaktı
lar, tutsakları ve halkı öldürdüler. 

••Attan Ürken Ona 
Binmesin" 
Kargaşalık o kadar yoğun, kıyım o kadar 
kanlıydı ki, Bağdat'ta olup bitenleri öğ
renemeyen Sultan Murad, içoğlanlardan 
birini kente yollamak zorunda kaldı. Ge
ri dönen çocuk, Safeviierin iç kalede top
land ıkların ı, umutsuzluk içinde kor
kunç bir savunma verdiklerini,  silahtar 
da dahil olmak üzere birçok paşanın şe
hit düştüğünü haber verdi.  Padişah, Bi
recik' te döktürdüğü toplardan birkaç ta
nesini hemen iç kaleye sevk etti ve ka
lenin kapıları yerle bir edildi.  
Bağdat garnizonunu oluşturan seksen bin 
Safevi Türkünden geri kalan otuz bin as
ker, açılan kapıdan dışarı fırladı. lrmağı 
aşan askerlerin bir bölümü sazlarla kap
lı araziye sığındı, öteki bölümü kayalık
lardaki kovuklara gizlenmeye çalıştı. 
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Fakat peşlerine düşmüş olan Mısırlı tt
mar askerleri hepsini yakalayarak kılıç
tan geçirdi. Bağdat cephaneliği barutla
rın ateş almasıyla havaya uçtu. 
Bu kazada bir suikast arayan Sultan 
Murad, bütün Bağdatlılara karşı bir fer
man çıkararak, evinde Şii  konuğu olan
ların hemen bu konuklarını öldürmele
rini, aksi takdirde idam edileceklerini du
yurdu.  
Kentte ele geçen bin kadar Safevi Dic
le kıyılarında padişahın gözetiminde 
idam edildi. 
Sultan IV. Murad Bağdat'tan dönerken, 
mezhep ayrılığının körüklediği öç duy
gularıyla kırk bin Safevi'nin daha öldü
rülmesine neden oldu. Bağdat'ta Küçük 
Hasan Paşa kornurasında on bin kişilik 
bir Osmanlı garnizonu bırakıldı. H içbir 
savaş Safeviler için Bağdat'ın bu utanç ve
rici teslimi kadar kana mal olmamıştı. 
Korkaklık yerine cesareti tercih eden mil
letler çok daha az kan kaybeder. 
Sultan IV. Murad, Bağdat' ı terk ederken 
Safevi şahına hakaret dolu bir mesaj yol
ladı: 
"Eğer adam isen kendini göster. Çünkü 
tahta sahip olduklarını ileri sürenlerin 
surların arkasına saklanması doğru olmaz. 
Attan ürken ona binmesin. Çeliğin par
laması kimin gözünü kamaştırıyorsa o kı
lıç kuşanmasın. Ezelden beri yazılı olan 
daima doğru çıkar." 

IV. Murad'ı Sefahat Yıktı 
Sultan IV. Murad 'ın başkente dönüşü, 
Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a gi
rişini anırusatacak kadar parlak oldu. Os-

manlılara gurur, öç ve devlet ile d inin ka
lesinin anahtarlarını getiriyordu.  
Bütün sefer boyunca dehasıyla manen 
oğlunun yanında olan Kösem Sultan, te
kerlekleri gümüşle süslü bir araba için
de padişahın önünden gidiyordu. Atının 
yanında zincire vurulmuş ell i  Safevi 
komutanıyla Sultan IV. Murad, üzerin
de İran zırhı, omuzlarında pars kürküy
le ilerliyordu.  
Padişahın kazancı sadece Bağdat'ın fet
hi olmamıştı. • 
Sadrazam Mustafa Paşa, İran'la bir barış 
antiaşması imzalamıştı. Bu olumlu anlaş
maya göre Babıiili, İran'ın Bağdat üzerin
deki haklarından vazgeçmesi karşılı
ğında Revan'ı Safevi Devleti'ne bırakı
yordu.  Padişahın yokluğu sırasında baş
kenti doğruluk içinde yönetmiş olan 
Kaymakam Mehmed Paşa, ödü l  olarak 
boğduruldu. İdamına mazaret olarak, Ef
liik voyvodasının azli gösterildi.  
Şan ve barış IV. M urad' ı  tekrar gençlik 
yıllarının günahları içine attı . Eski Safe
vi komutanı Emir GGne'nin yalısındaki 
eğlenceler sık sık padişahı oraya çekiyor
du. Rezil bir sefahat ile sarhoşluklar, iki 
seferin tüketemediği kudreti söndürme
ye yetti. Sefil bir yaşamın getirdiği has
talık kudretli hükümdan yirmi sekiz ya
şında yakaladı. Yaşamının son anlarında 
kardeşlerinin sonuncusu olan İbrahim 'in 
idam edilmesini buyurdu.  
Kösem Sultan buyruğun yerine getiril
d iğini söyledi .  Fakat Sultan Murad ce
sedi görmekte ısrar ediyordu .  Ölürken 
mezara beraberinde sürüklemek istedi
ği kardeşinin cesedini görmekteki ısrar
ları çeşitli bahanelerle baştan savılıyor-
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IV. Nlurad'ın cesedinin gösterilmesi. 

du. Fakat o kendi gözleriyle idamın ye
rine getirilip getirilmediğini anlamak için 
yatağından doğrulup harerne gitmek is
tedi.  Ancak bitkin bir halde silahtarın 
koliarına düştü. Ölürken, idamın yerine 
getirildiğini sanıyordu .  

Yaşamı Öçle Doluydu 
IV. Murad, eğer zalim bir hükümdar ol
masaydı, büyük bir devlet adamı olurdu. 
Kişil iğinde kahraman ile celladı b irleş
tirmişti .  Zulmü, çocukluğunu baskı 
altına alan, milletin onuruna dokunan 
ve pek çok kana mal olan yeniçeriler i le 
s İpahilerin baş ıbozukluğu ndan ileri 
gelmiştir. Askeri yönetimlerin ege
men olduğu ülkelerin talihsizliği olarak, 
bin zalimi ezmek için kesinlikle bir za
l im çıkar. 
Yaşamının son yıllarında değişen yüz ifa
desi, saltanat döneminin sertliğin i  anla
tır gibiydi.  Çağdaşı olan Safevi şairleri 
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onu kısa bacaklı, kalın gövdeli, iri maf
sallı eski güreşçilerine benzetirler. 
Bu şairler Sultan IV. Murad 'ı  şöyle tarif 
ederler: 
"Saçları ve sakalı gür ve kara dır. Kirpik
leri oynak bir alevin kaynağına benzeyen 
gözleri üzerine korkunç bir gölge düşür
mektedir. İki gözü arasında daima ölüm 
oku atmaya hazır gerili iki yay gibi du
ran derin düşünce ürünü iki kırışık var
dır. B ir sözü üzerine binlerce kelle vu
rulurdu. Güçlü kolundan çıkan ok, tüfek
ten atılan mermi kadar uzağa giderdi. Sa
vurduğu cirit iki parmak kalınlığında lev
haları delerdi. Zevkleri de mizacı gibi sert 
ve vahşiydi ."  
Şimdi de Osmanlı tarihçilerinin kalem
lerinden IV. Murad'ı tanıyalım: 
"Fırtına yaklaşırken bütün kuşlar nasıl 
yaprakların altına siner ve cıvıltılarını ke
serse, onun korkunç görünümüyle birlik
te çevresi derin bir sessizliğe gömülürdü." 
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Osmanlı tarihçileri, şöyle devam ediyor: 
"Huzurunda işaretlerle konuşma ihtiya
cı meydana geldiğinden, saltanat döne
minde dilsizlerin işaret lisanı en mükem
mel biçimine kavuşmuştur. Göz kırpma, 
çeşitli dudak hareketleri, dişierin ve 
parmakların şakırtısı sözün yerini al
mıştı." 
Ünlü Hasan Sabbah'a12 bile böylesine ça
ba ve özveriyle hizmet edilmemişti. 
B ir gün elinde tuttuğu kağıdı balkondan 
düşüren Sultan Murad'a, kağıdı getirmek 
isteyen içoğlanları öylesine bir yarışa gi
rişmişlerdi ki, içlerinden biri merdiven
lerden yuvadanarak hacağını kırdı, fakat 
kağıdı hükümdarına eriştirdi. Ölüme ka
dar varabilecek bu özveriye dikkat eden 
padişah, genç hizmetkarını devlette 
önemli mevkilere yükseltti. 
Önceleri haklı ve politik nedenlere da
yanan sertliği, sonradan tamamen hede
fini şaşırıp bezeyan haline geldi. Paşalar
dan birinin oğlu bir gü n sarayın duvar
ları dibinden atıyla geçerken, Sultan Mu
rad tarafından görülmüştü, IV. Murad, at
tığı okla genci öldürmüştü. Sevdiği bir 
müzisyen,  İran müziği çaldı diye idam 
edilmişti. 
Bağdat'ta ele geçirilen ve ölüme mah
kum edilen ünlü Safevi müzisyeni Şah
kulu, Sultan Murad'ın huzurunda müzik 
çalmaya çağrılmıştı. 

Müziğe başlamadan önce padişaha hitap 
eden Şahkulu şöyle dedi:  
"Yaşamım bağışlansın diye çalmıyo
rum, benimle beraber ölecek olan sana
tın değerini göstermeye çalışıyorum." 
IV. M ura d, çok güzel olan üç bestesini 
icra eden Safevi müzisyeni  öldürmeye 
kıyamadı ve onu korumasına alarak İs
tanbul'a götürdü.  
O sıralarda İstanbul 'da yaşayan İtalyan
lardan biri, Sultan Murad 'ın diktatörlük 
üzerine deneyimini artırmak için sürek
li ve düzenli bir şekilde Machiavel
li 'nin kitabını okuduğunu söylemiştir. 
IV. Murad'ın en sevdiği sözlerden biri 
olan, "Öç gecikir, fakat asla yaşlanmaz" 
özdeyişi ü nlü İtalyan yazarının teorile
rinden çok önce ortaya atılmıştır. 
Zalim olarak dünyaya gelinir, zulmün 
mahiyeti öğrenilmez, kendiliğinden iz
lenir. 
Sultan Murad'ın kin duymak ve öç al
mak için bir useaya ihtiyacı yoktur. 
Bütün yaşamı bir öç olmuş, politikası da
ima öç alma üzerine kurulmuştur. 
Saltanat dönemi sırasında imparatorlu

ğun sahip olduğu şatafat pek göz kamaş
tırıcıydı. Som gümüşle süslü yemlikle
ri ve yularları olan dokuz yüz küheyla
na sahipti. Av, koşu ve savaş atı olarak sı
nıflandırılan atlarının her biri için soykü
tüğü düzenlenmişti. 

1 2  i ran'da 1090 yılında ortaya çıkan giz l i  tarikatın kurucusudur. Şii-ismaili tarikatının üyelerine "Haşhaşiler" adı veri
lir. Hasan Sabbah Mısır'da Nizar ibn ül Mustansir'in tarafını tuttuğu için yandaşlarına Nizariler denir. iran'a döndük
ten sonra Kazvin yakınlarındaki Alamut Kalesi'ni bir baskınla ele geçirdi ( 1 090). Tarikat mensupianna özel bir görev 
verildiği zaman haşhaşla sarhoş edilirlerdi. Böylece bunların yumuşakbaşlı, kendini feda etmeye hazır olmaları sağla
nırd ı .  Aldıkları özel görev çok zaman hasımlarının başkanlarının öldürülmesiydi. 1 092'de Melikşah'ın veziri Nizamül
mülk, 1 1 52'de Trabluslu Raymond, 1 1 92'de Conrad de Monferrat böyle öldürülmüşlerdir. Selahaddin Eyyübi de ay
nı biçimde öldürülmek istenmişti. Haşhaşiler, Batıni ya da din sapkını anlamına gelen "malahida" adıyla da anılırdı. 
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Padişah seferlere çıktığı zaman eşyala
rını taşımak için sekiz yüz yük atı kul
lanılırdı. Maiyetinin eşyaları için beş bin 
deve daima hazır beklerdi. Altı yüz de
veye, imparatorluğ�n nakit para hazine
si yüklenird i .  
Sekiz yüz katır köleleri ve çadırları taşır
dı. Saraydaki içoğlanlarının her birine 
otuz soylu at verilmişti . 
En parlak dönemlerinde bile Pers impa
ratorları, Asya'nın gözünü bu derece 
kamaştıramamıştı. İmparatorluğun bil
geleri bu görkemli dönemde çöküşün iz
lerin i  görüyorlardı. 
IV. Murad bu tantanalı yaşayışın eleşti
rilmesine izin vermişti. Divan üyelerin
den düşüntir  bir adam olan ve Do
ğu'nun Montesquieu'sü sayılan Görice
li Koç i Bey, 13 Osmanlıların çöküş neden
lerini dile getiren çok değerli bir kitap 
yazmış ve onu padişaha sunmuştu. 
Kitabında padişaha eski gelenekiere 
dönülmesini  öğütlemiş, bazı gelenekle
rin ise yanlışlarını göstermişti. Çağları-

nın ve ırklarının sınırlı ufuklarını aşıp da 
önyargısız tavsiyelerde bulunan insanlar 
pek azdır. 
Göriceli Koçi Bey'in tavsiye ettiği ve Sul
tan Murad tarafından kabul edilen iki ya
rarlı öğüt şun lardır: 
EyaJetlerde aşırı bağımsızlığa sahip bey
lerbeyilerin otoritelerinin sınırlanması o 
zamanlar sayıları iki yüz bine yaklaşan 
ücretli ve sürekli kapıkulu askerlerinin 
ıslahı ve orduya örnek olacak bir birliğin 
kurulması. 
Sultan Murad'ın ıslah etmeye çalıştığı bu 
iki kurum çöküşlin etkilerini yavaşlat
mıştır. 
Fakat padişahın  otoritesinin yen iden 
ihya edilmesi sırasında erdem yerine te
hi şin kullanılması ancak kanla yoğrula
rak gerçekleşmiştir. Kılıç ve kement 
devletin tek ve en önemli damarları ol
muştur. 
Diktatörlere ihtiyaç duyan milletler çok 
talihsizd i r. 

1 3  Türk yazarı (XVII .  yüzyıl). ı. Ahmed ve IV. Murad dönernlerinde sarayda, Enderun'un çeşitli odalarında hizmet et
ti. IV. Mu ra d zamanında hasodaya alındı. Padişahın musahibi oldu. 1 63 1  'de IV Murad' a sunduğu risalesiyle saygın
lığı arttı. Sultan ibrahirn zamanında da aynı görevde kaldı. Bu padişaha da bir risale sundu ( 1 640). Emekli olduğu za
man Görice'ye çekildi. Burada öldü. IV. Murad'a sunduğu risalede Osmanlı Devleti'nin gerileme nedenleri, olaylara 
ve rakarniara dayanılarak açıklanır. Sultan ibrahirn'e sunulan ikinci risalede yönetim, maliye ve askerlikle ilgil i bazı so
runlar ve saray örgütünün teşrifat yöntemleri ile saray halkının konuşma biçimleri yer alır. 
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24. BOLUM 

İki Hanım Sultan ve Bir 
Şehzade 
Haremin karanlıklarında korkudan bü
zülmüş kalmış iki kadın ile bir çocuk var
dı.  Bun lar, ortalığı saran dehşet yüzün
den zalimce gerilmiş olan imparatorlu
ğun yaylarını gevşeteceklerdir. Hem 
de haddinden fazla bir serbestliğe ka
dar. . .  
Bu kadınlardan ilki, güzelliği, nesil ver
me yeteneklerinin geliştirdiği ihtiras 
ile iki saltanat dönemi boyunca gerçek 
bir imparatoriçe olan ve üçüncü bir dö
nemde de, Sultan İ brahim'in adı altın
da devleti yönetebilecek güce sahip 
bulunan, Sultan I.  Ahmed'in eşi ve Sul
tan IV. Murad'ın annesi Kösem Valide 
Sultan'dı. İkinci kadın ise Kösem Sultan 
tarafından, oğluna eş olarak verilmek 
üzere eğitilmiş, bir süre hükümdarıo kal
bini kazanmış, sonra ihmal edilmiş, fa
kat her zaman sayılmıştı. Ancak kayın
validesi gibi zeka ve mizac üstünlüğü 
gösterememiş, daima valide su lcanın 
mutlak egemenliği altında kalmıştı. Bu 

kadın da, Rus asıllı Hatice Turhan Sul
tan 'dı .  Sultan İbrahim'in eşi ve henüz 
beşikten çıkmış olan Şehzade Meh
med'in anncsiydi. 

İradesiniAnnesine Teslim 
Eden Padi�ah 
Valide sultanın son oğlu olan Sultan İb
rahim, IV. Murad ' ın ölümüyle tahta 
geçmiş, daha önce gördüğümüz gibi va
lide sulcanın koruması ve hilesiyle yaşa
mını kurtarmış ve daima annesinin elin
de uysal bir oyuncak olmuştur. B ir kö
şede u omulmaktan başka bir di leğe sa
hip olmadan haremin yalnızlığında bü
yümüş, budala amcası Sultan Musta
fa'nın sürekli idam kararlarına ve daha 
sonra yaşları büyüdükçe taht üzerinde
ki rekabetleri de artan kardeşlerinin 
boğdurulmasına tanık olmuştu. Zalim 
hükümdarıo kuşkularını çektiği için er 
geç gözden çıkarılacağını anlamıştı. 
Haremdeki kargaşa sırasında, idam 
fermanının  hazırlandığını öğrenmiş,  
bazı haremağaları i le annesinin daire-
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sinde bir  odaya saklanmıştı. Dışarıda
ki her gürültüyü d ilsizlerin koşuşması
na benzetiyor, her an Sultan IV. Mu
rad 'ın çıkagelerek sakland ığı yeri  bu
lacağını san ıyordu.  
Vezirlerin, içoğlanların ve bostancıların 
"padişahım çok yaşa!'' haykırışlarıyla ko
ridorlarda koşuşmalarının, kendisini dı
şarı çıkartıp bağdurmak için düzenlen
miş bir h i le olduğunu sanıyordu.  Kapı
sını çalıp da, IV. Murad'ın öldüğünü ve 
kendisini  padişah olarak i lan ettiklerini 
bildirmelerine rağmen annesinin doğru
lamasını bekleyeceğini söylüyordu.  Va
l ide sultan hemen koşup geldi .  Ancak 
annesinin bile sesi yaşamı için uygun bir 
güvence olarak gözükmed i .  
Sakland ığı delikten dışarı çıkması için 
Sultan Murad'ın cesedini getirip köşkün 
penceresinden göstermek gerekti. Ağa
beyinin cesedini  görünce kendisinin 
yaşadığını anladı. Nihayet kapının kilit
lerini açtı, vezirler ayaklarına kapandı .  
Kutlamaları ve annesinin kucaklamala
rmı kabul ettikten sonra ağabeyinin bir 
kefene sarılı cenazesinin saraya taşınma
sına yardım etti. İki kez yaşamını borç
lu olduğu annesine kendi adına hükmet
me olanağını  verdi.  
Kösem Sultan'ın, IV. Murad 'ın son dö
nemlerinde durmadan destekleyerek 
yükselttiği Kemankeş Kara Mustafa Pa
şa, cesareti, doğruluğu ve h izmetleri 
sayesinde basit  bir yeniçeriyken impa
ratorluğun en yüksek mevkilerine gele
bilmişti. Kara Mustafa Paşa erdemleri sa
yesinde daima bulunduğu makama layık 
olmuştu. Ancak kendi  iradesinden üstün 
bir i radenin i tmesiyle iş yapmaya alıştı-
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ğı için, bir egemenliğin başı değil, eli ol
maya daha yatkındı. 
İ radesini daima annes ine tesl im etme
ye alışkın olan Sultan İbrahim, egemen 
olma isteği duymuyordu .  Hapisteymiş 
gibi yaşayan şehzadelere tanınan tek eğ
lence olarak haremin sefahat alemleri 
yüzü nden bitkin düşmüştü . Annesiyle 
vezirleri, her cuma gü nü kendisine de
ğişik ülkelerden yeni cariyeler sunuyor
lardı.  Tahrik edici kokular Sultan İbra
him'in güçsüzlüğü nü yenmiş,  saltana
tın i lk yılında iki erkek çocuğa sahiı> ol
muştu. 

Yine Kelleler Uçuruluyordu 
Don Kazaklarının en önemli kalelerin
den biri olan Azak'a bir öç seferi yapıl
dı ve kent baştan başa yakıldı. Kırım Ha
nı Mehmed Giray bu sefer için yüz bin 
kişilik bir ordu vermişti. Osmanlı ordu
su serdan Sultanzade Sernin Mehmed 
Paşa, Azak Kalesi'ni eline geçirdi .  Kale
yi, Don Kazaklarına ve müttefikleri 
Ruslara karşı tahkim ettird i .  
Bu başarılı seferin kendisine sağladığı 
otoriteden yaralanmak isteyen sadra
zam, IV. Murad'ın gözdeleri arasında bu
lunan s ilahtarın zalimliklerin i  ve hırsız
lıklarını ödetme yoluna gitti. Peşinden 
yola çıkarılan kırk çavuş, Edirne yolun
da s ilahtan ellerine geçirdi ve idam et
tiler. Zengin s ilahtara kızlarından birini 
vermeyi tasarlayan valide sultan, bu 
idamdan hiç memnun kalmadı ve öç al
maya karar verd i.  Aranılan fırsat, ileride 
kendi liğinden ortaya çıkacaktı. 
Bu arada Halep Beylerbeyliği 'ne atanan 
Nasuh Paşa, bunun bir tuzak olduğunu, 
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Halep'teki selefine daha önce kendi 
idam fermanının yollandığını öğrendi. As
kerleriyle birlikte geri döndü, hükümet
ten öç alacağını ve başkentte isyan çıka
racağını açıkça söyledi. Başkente yaklaş
ması ve ortada dolaşan çeşitli söylentiler, 
son hükümdar döneminde zulümle bas
tırılan eski isyan tohumlarını harekete ge
çirmeye başladı. Sadrazam İstanbul'daki 
yeniçeri ve sİpahileri Nasuh Paşa'nın 
üzerine gönderdi. Fakat bu kapıkulu as
kerleri İznik meydanında püskürtüldüler. 
Muzaffer olarak Üsküdar'a gelen Nasuh 
Paşa, sarayın karşı kıyısında çadırlarını 
kurdurdu. Çevresindeki dalkavukları her 
gün Sultan İbrahim'in zayıflığından söz 
ediyorlardı. Böylece kendisine sadra
zamlık verileceğini umuyordu. 
Dostları ve kahyası tarafından ihanet 
gören Nasuh Paşa, hazırlanan tuzağa 
düştü. Bir avuç arkadaşıyla Boğaz'ın kar
şı kıyısına geçerek Sadrazam Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa'yla görüşmeye ve gü
ya kendisine verilecek olan Rumeli Bey
lerbeyliği'ni almaya gitti. Karşı kıyıya çık
tığı zaman kendisini bekleyen sadrazarnın 
muhafızlarının kılıcından ancak Trakya'ya 
kaçarak kurtuldu. Birkaç gün sonra Rus
çuk'tan Kırım topraklarına geçerken ya
kalandı. Zincire vurularak İstanbul'a yal
Iandı ve adi bir suçlu gibi Atmeyda
nı'nda kafası kesilerek idam edildi. B ir za
manlar tehdit ettiği sarayın kapısına kan
lı kafası asıldı. Sultan İbrahim'in E nde
run'a alınan oğlu içoğlanların arasında bü
yümüş, ailesinin adını tekrar duyurmuş 
ve imparatorluğun en tarafsız, en gerçek
çi tarihçilerinden biri olmuştur. Hayret ve 
memnuniyetsizlik göstermeden babası
nın idam edilme olayını anlatmıştır. Os-

manlılarda karlereilik görüşünün öç duy
gusunu bu derece hastırdığının seçkin bir 
örneğini vermiştir. 
Nasuh Paşa'nın suç ortaklarından ve ko
mutanlarından Zülfikar Paşa da Di
van' ın benzer bir oyununa kurban gitti. 
Kıbrıs Beylerbeyliği'ne atandığı sırada, 
onu adaya götürecek donanmanın ami
rali idam fermanını almıştı. Ziyafet ba
hanesiyle paşayı gemisine davet etti, ye
rneğin ortasında ölüm buyruğunu oku
du. IV. Murad dönemini hatırlatan bu 
idamlar, Sadrazam Kara Mustaf� Pa
şa'nın değil, tamamen haremin politika
sının sonuçlarıydı.  O, sadece verilen 
buyrukları yerine getiriyordu.  

Haremin Odunları 
Sadrazarnın Başını Yedi 
Valide sultanın gizli konseyi olan üç ki
şi, onun adı altında saltanat sürüyordu . 
Bunlar zarif, fakat hafif bir adam olan 
Sultanzade Sernin Mehmed Paşa, Sultan 
İbrahim 'in silah tan Yusuf Paşa ve Cin
ci Hoca lakabıyla tanınan Safranbolulu 
Hüseyin E fendi 'ydi. Padişahların hoca
lığını yapan bu kişiler belirli bir rütbe
ye sahip olmasalar da, öteki kişilerin üze
rinde egemenliğe sahipti. 
Cinci Hoca'nın sihir ve hekimlikte ün sa
hibi olması, öğrencisine güç veren ilaç
ları sağlaması, padişahın birinci derece
de sevgi ve ilgisini kazanmasına neden 
olmuştu. 
Kendisine danışılmadan damat adayı si
lahtarın idam edilmesinden beri Kösem 
Sultan, sadrazama karşı bu üç adamın 
nefretini kışkırtıyordu.  Her geçen gün 
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bu kin, cari yelerin başı olan kahya ha
tun tarafından canlandırılıyordu.  Sadra
zamın harem yönetimi nde çok cimri 
davrandığını her yerde durmadan söy
lüyordu.  Kadınlar tarafından yöneti
len bir hükümdar için bu suçlamalar be
terin beteri oldu. 
Valide sultan ve üçlü ittifakla aniaşmış 
olan kahya harun, Sultan İbrahim'e sürek
l i  olarak sadrazam Kara Mustafa Paşa'yı 
çekiştiriyor, harem de yakacak odun bile 
kalmadığından yakınıyordu. Kışkırtmala
ra kanan Sultan İbrahim, o sırada toplan
tı halinde olan Divan'ın yarıda kesilerek 
sadrazarnın hemen huzuruna çağrılması
nı buyurdu. Huzura gelen sadrazama 
haremin ihtiyacı olan beş yüz araba odu
nun niçin hala teslim edilmediği soruldu. 
Devlet işlerinin çokluğu yüzünden bu 
ufak sorunla uğraşamadığı için özür dile
yen sadrazam, düşmanlarının bir hatası
nı yakalamak için fırsat kolladıkları bir za
manda ihtiyatsız davranarak padişaha 
bir ders vermeye kalkıştı: 
"Padişahım, hepsi birden beş bin akçe 
bile etmeyen beş yüz arabalık odun 
için Divan toplantısını yarıda kesrnek ve 
en önemli devlet işlerinin görüşülmesi
n i  aksatmak mı gerekirdi ?  Ben ki senin 
temsilcin ve gölgenim, neden devletin 
durumu, milletinin mutluluğu ve sınır
larının güvenliği hakkında bana soru sor
muyorsunuz?" dedi. 
Düşmanları tarafından padişaha ders 
ve hakaret olarak yorumlanan bu doğru 
sözler, Kara Mustafa Paşa'nın akıbetini 
düşünen dostlarını kaygılandırdı. lhtiyat
sızlığını yüzüne vurdular. O ise şöyle ya
nıt verdi:  
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"Padişahı sevdiğim için gerçeği anlat
makta bir sakınca görmedim. Hizmet et
mek yerine dalkavukluk mu yapmak ge
rekirdi ?  Dalkavukluk ve köle olarak 
yaşamaktansa, özgür ve namus! u olarak 
ölmek yeğdir !"  
Bunun üzerine, üç kişi içinde en tehli
keli olan Yusuf Paşa'yı safdışı bırakmak 
için harekete geçti. Yanlarında bol para 
taşıyan sadrazarnın adamları kışlalara 
giderek yeniçerileri, isyan işareti sayılan 
ve yeniçeri ağasını zor durumda bırakan, 
pilav yememeye teşvik ettiler. � 

Bu çabalar Yusuf Paşa'nın kışla içinde
ki casusları tarafından ortaya çıkarılınca, 
üçlü anlaşma somut kanıtiara dayanan bir 
şikayet nedeni bulmuş oldu. Sadrazarnın 
atılgan davranışlarını haber alan Sultan 
İbrahim, din adamları arasında saygın ki
şi olan mollalardan birine nasıl davrana
cağını sordu:  
"Lalamı idam ettirirsem halk benden 
memnun kalır mı?" Molla "Allah 'a şü
kür, kullarının boyunları öfkenizin ağır
lığını çekecek kadar kuvvetli değildir. 
Padişahım, hepsinin boynu senin önün
de başları üzerinde sallanan kılıcının ka
dar incedir. Sadrazarnın idamı onları 
sevince boğacaktır" diye yanıt verdi .  

Bostancıh�ı EmriAnlamadı 
Bunun üzerine Sultan İbrahim Divan 
toplantısını izledi ve bir süre sonra ken
d isini gözlerden gizleyen altın kafesin 
kenarına birkaç kez vurdu. Bu işaret üze
rine Divan toplantısı bitti ve dağıldı. Sa
rayda tek başına kalan Sadrazam Kara 
Mustafa Paşa, padişahla gizli ve önem
li devlet sorunlarını  görüşmek üzere 
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Hünkar Dairesi 'ne doğru ilerledi. Dilsiz
ler içeri girmesini önledi. O da kaygı için
de kendi dairesine çekildi ve son duası
nı yapabilmek için koynuna bir Kuranı
kerim soktu. Padişah, dairesinde düşün
eeli ve kararsız bir biçimde dolaşıyordu.  
Alışılmamış bir  biçimde sadrazarnın bir
den içeri girmesi onu şaşırttı. 
Sesinde ve bakışında öfkenin izleri oku
nacak bir biçimde, "Lala, senin böyle da
vet edilmeden, babanın evine girer gi
bi huzuruma girmeni  uygun bulmuyo
rum ! "  diye haykırdı.  
Sonra sadrazarnın yeniçerilerin huzursuz
I uğu üzerindeki düşüncelerini anlatan 
konuşmasını bitirmcsıni beklemeden, 
"Yalan söylüyorsun, hain! Bu isyanı kış
kırtan sensin. Devlecin mühürlerine sa
hip olmaya senden daha layık birini 
bulacağım" d iye kükredi . .  
Hazır bekleyen bostancıbaşıya dönerek, 
"Alın onu" diye bağırdı. 
Bostancıbaşı, padişahın sadrazarnın üze
rinde taşıdığı mühürleri mi, yoksa kel
lesini mi alması için buyruk verdiğini an
lamadı. Buyruğu en az zararlı oh cak bi
çimde yorumladı ve mühürleri Kara 
Mustafa 'nın elinden aldı. Bu yanlış an
laşılmanın sayesinde yaşamını kurtaran 
eski vezir hemen sarayına döndü. Arka
sında cellatların ayak seslerini duymak
tan korkuyordu .  Hareminin � : . ımından 
kaçtı. Arka taraftaki bir caminin avlusun
daki saman yığınları arasında gizlenerek 
geceyi bekledi.  

Bu arada bostancıbaşı sadrazamdan aldı
ğı mühürleri padişaha götürdü, birden 
hiddetlenen padişah, "Kulakları ve zih
ni sağır adam! Mühürleri değil, o adamı 
istiyorum. Git, derhal o hainin başını  ge
tir !"  diye bağırdı. 
Bu buyruk üzerine beş yüz bostancı sad
razarnın evini sardı ve kapıları zorlaya
rak içeri girdi. Kadınların dairelerine ka
dar paşayı araştırdılar, ama kurbanlarını 
bulamadılar. Fakat sarayın damına çıkan 
bir bostancı komşu avludaki samaıı yı
ğınları altında bir kıpırtı olduğunu fark 
etti. Hemen arkadaşlarıyla oraya koştu. 
Kılıcıyla samanları karıştırırken, kaçak 
sadrazaını ortaya çıkardı. 
Kara Mustafa Paşa, kılıcını çekerek bo
şuna kendini savunmaya çalıştı. Bağla
narak Hocapaşa Meydanı 'na götürüldü 
ve Karaali Çeşmesi kenarında boğularak 
idam edildi .  

Kudüs 'teki Kutsal Yerlerin 
Koruması Rumiara 
Bırakıldı 
Sultanzade Sernin Mehmed Paşa, fe la
ketini hazırladığı adamdan sadrazamlı
ğı devraldı. Şekerpare Hatun adındaki 
musahibesi, 1 Sultan İbrahim'in kalbin
de valide sultanın sahip olduğu etkinli
ği kendi lehine çevirmeye başladı .  
Padişahı annesinden ayırmak isteyen Şe
kerpare Hatun, Sultan İbrahim'i Edir-

1 Padi�3hın yanında bulunan, sohbeti hoşa gidecek nitelikte olan kimse. Bu görevi yapan kadınlara "musahibe" de 
n irdi. Burada adı geçen Şekerpare Hatun, Kara Musa Paşa'yla evlenmiş ve Sultan ibrahim'i etkileyerek kocasının önem· 
li makamlara gelmesini sağlamıştır. Kara Musa Paşa vezır payesiyle yeniçeri ağası olduktan sonra sadrazamlığa bile 
atanmıştır. Ancak bu makamda beş gün kalabilmiştir. 
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ne'ye götürmek üzere Cinci Hoca'yla an
laştı. Padişahın etki alanlarının dışına çık
ması üzerine kaygıya kapılan Kösem Sul
tan ile sadrazam, İstanbul'da isyan çık
mış gibi göstererek hünkarın acele baş
kente dönmesini  istediler. Padişahın 
Edirne'ye yaptığı zevk ve eğlence gezi
sinde Selim ve Osman adında iki oğlu 
dünyaya geldi.  
Kırım Ham Mehmed Giray tahttan in
d irildi, yerine kardeşi İslam Giray geç
ti. Tahta geçişini sağlayan Sultan İbra
him'e teşekkürlerini bildirmek üzere sa
raya gelen İslam Giray, padişahı hırka
sız ve sarıksız bir havuzun kenarında se
rinlemeye çalışırken gördü ve çok şaşır
dı. Kendisine dönen Sultan İ brahim, 
"Dinle İslam, seni han yaptım! Bundan 
böyle de, ataların gibi dostlarıının dos
tu, düşmanlarıının düşmanı ol! Yaşın kaç
tır?" dedi .  
İ slam Giray şu yanıtı verdi: 
"Kırk yaşıma geldim, tutsak olarak ge
çen yıliarım yüzünden ilk kez ata bine
ceğim. Fakat ilk kez de olsa bana arma
ğan ettiğiniz onur uğruna iyi h izmette 
bulunmak için savaş atımı iyi yönetece
ğimi umuyorum. Kafir Ruslar ve Lehler
le aramda sadece kılıcı m olacaktır." 
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç, Sultan İb
rahim'e elçiler göndererek tahta çıkışı
nı  kutladı ve dostluk bağlarının devam 
ettiğini belirtti. Çara yolladığı haberde 
Sultan İbrahim şöyle d iyordu: 
"Don Kazaklarını  Karadeniz kıyılarında 
durdurmak ve Moskova çarlarının daima 
yaptığı gibi Kırım Hanlığı 'na vergi öde
mek görevinizdir." 
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Avusturya İ mparatorluğu ile yapı lan 
antlaşmanın koşullarına sadık kalmak is
teyen Babıali, Orta Macar ve Transilvan
ya Kralı Rakoczy'nin Yukarı Macaristan, 
Eflak ve Bağdan üzerindeki tasarılarını 
desteklerneyi kabul  etmedi. Avusturya 
E lçisi Czermin baronu İstanbul'a ülke
sinin armağanlarını getirdi .  Roma impa
ratoru olduğunu ileri süren imparatoru 
için Kudüs'teki kutsal mezarın anahtar
larını ısrarla istedi. Ancak her defasında 
geri çevrildi. Padişah bu istekler kar�
sında, Kudüs 'teki kutsal yerlerin koru
masının, Hz. Muhammed'in bizzat yap
tığı bir anlaşma gereğince Rumiara dev
redildiğini ve ne pahasına olursa olsun 
bu anlaşmanın maddelerini bozmayacak
larını söyledi .  

Dev Ermeni Kadını Sultan 
İbrahim 'in Gönlünü Çaldı 
Harem, padişahı öteki bütün işlerden da
ha fazla meşgul ediyordu. Kadınlar, ko
kular ve kürkler, yeryüzünde yarattığı 
cennetin en başta gelen zevkleriydi .  
Annesi, vezirleri, paşaları ve  gözdeleri 
Sultan İ brahim'e kadın  güzelliğin in  
kaynağı İtalya, Kafkasya, İran, Lehistan 
gibi ülkelerden cariyeler yetiştirmekte 
zorluk çekiyordu. 
Durmadan sarayın kazanlarında kayna
yan Arabistan'ın en güzel ve en tahrik 
edici kokuları, bütün Asya'da güzel ko
kuların fiyatını arttırmıştı. Haremde ha
lı ve elbise n iyetine kullanılan sarnur 
kürkün fiyatı ise her zamanki fiyatının 
on katına çıkmıştı. 



S U L T A N  İ B R A H i M  

Kokulu çiçeklere duyduğu zevk o ka
dar artmıştı ki, atalarının gelenek hali
ne getirdiği balıkçıikuşu tüylerinden 
sorguç yerine, sarığının kıvrım yerleri
ne, saçlarına, kulaklarının arkasına çi
çekler takıyordu. Bu kadınca görünüşü 
askerleri ve halkı çılgına döndürüyordu.  
Tamamı sarnurdan yapılmış, çok bol ve 
tene dokunuşu son derece okşayıcı bir 
elbise yaptırmıştı .  Bu şehvet verici el
bisenin düğmeleri, değeri on binlerce 
duka altını olan değerli taşlardan yapıl
mıştı .  
Sarnur kürklerine düşkünlüğü nede
niyle Sultan İbrahim'in saltanat dönemi
ne "Samur Devri" denilmiştir. 
Kalabalık haremindeki kadınların süsü 
için yaptığı harcamaları hazine karşılaya
madığı için, Ceneviz ve Venedik gemi
lerinin önünü kesip yüklerine el koymak 
için adamlarını görevlendiriyordu. Yeni 
bir eğlence bulunduğu zaman bir öteki
ni hemen bırakıyordu. Hareminden yal
nızca uzun sefahat aleminin sonunda 
üzerine çöken hüznü savmak için çıkı
yordu .  O zaman da çalgıcıları, şarkıcıla
rı, rakkasderi ve soytarılan dinleyip iz
liyordu. 
Gelenekleri çiğnernede Neron, Cali
gula2 ve SardanapaP gibi davranan Sul
tan İbrahim, en kaba eğlencelerinin ya
ratıcılarını ödüllendirmek için devletin 
ve ordunun en yüksek mevkilerini  aya
ğa düşürüyordu .  

En bayağı soytarılıklarıyla kendisini eğ
lendird iğinden Ahmed adındaki bir 
Çingene'yi yeniçeri ağalığına, bir donan
ma eğlencesinde attığı fişekler le gökyü
zünde kadırga şekli çıkaran Rum Mus
luoğlu 'nu kaptanıderyalığa getirmişti. 
Kaprislerinin gözdeleri olan bu iki adam, 
kendilerine sunulan mevkileri büyük bir 
utanç duygusu altında kaldıkları için ka
bul etmediler. 
Sanki zevk devletin tek önemli sorunoy
muş gibi, kend ilerini sefahata adamış 
adamları çevresine toplamıştı. Geceleyin 
onlarla, Yeni Saray'dan Eski Saray'a gi
d iyor, terk edilmiş kadınlar arasında 
yeni güzellikler aramaya koyuluyordu. O 
zamana kadar yed i  erkek çocuk babası 
olmuş, haremindeki yed i  kadını haseki 
sultan mertebesine çıkarmıştı. Bu kadın
lardan her birinin ayrı bir dairesi, maiye
ti, haremağaları, hazineden ödeneği, 
kayıkları, arabaları, köleleri vardı. 
Henüz anne olmamış bir o kadar gözde 
cariyesi ne eyaJet gelirleri kadar öde
nek ayrılıyordu. Üstelik her birine tımar
lar devredilerek cariyen in ilerde doğabi
lecek çocukları için devlet kapısında 
yüksek mevkiler hazırlanıyordu .  
Sultan İbrahim, artık doğaüstü şeyler arı
yordu.  Bütün beden ölçüleri haddinden 
fazla büyük olan bir cariye bulunması
nı buyurmuştu. Kahya hatunun adamla
rı Asya'nın en ücra köşelerine kadar da
ğılacak gayet iri, dev gibi bir kız bulmak 

2 Roma imparatoru (iS 37-41 ) . Caligula tahta çıkışından sekiz ay sonra çıldırdı. Saltanatının son üç yılı büyüklük duy
gusu içinde geçt i .  Kendisine tanrı gibi !apılmasını istedi. Kendisini eğlenceye verdi. Kanlı çılgınlığı Roma halkının ken
disine hepsini bir vuruşla kesebilecek tek bir baş gibi görmesine yol açtı. 
3 Yunan yazarların sık sık sözünü ettiği uydurma Asur kralı. Bu yazariara göre Asur'un son kralı olan Sardanapalos 
efemine bir tipti. Yine Yunanlara göre mezarında yoldan geçenleri yaşamın tadını çıkarmaya çağıran yazılar yazdı. 
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için çaba harcadılar. Sonunda, Asya'nın 
İsviçre'si  sayılan Ermenistan'da iste
dikleri gibi bir kız buldular. 
Sultan İbrahim bu doğaüstü yaratığa öy
le delicesine bağlandı ki, bütün haseki 
sultanlar ile Kösem Sultan bile padişah 
üzerindeki etkilerinin tehlikeye girme
sinden derin kaygıya düştü. Ermeni ca
riyeye tırnar olarak Şam eyaleti verildi. 
Oğlunun tanrıçasını kutlamak ister gibi 
davranan Kösem Sultan, Ermeni hase
kiyi sarayında düzenled iği bir eğlence
ye çağırdı. Haremağalarına verilen giz
li bir buyrukla Ermeni cariye boğdurul
du. Padişaha da, "Çok fazla yemesinden 
dolayı çatladı" diye bir haber iletildi. Sul
tan İbrahim de, doğanın bir daha karşı
sına çıkaramayacağı bir güzellik anın için 
gözyaşı döktü. 

Sümhüllü' n ün Başına 
Gelenler 
O zamanlarda kızlarağası, Sümbüllü 
adında bir hadımdı. Doğu'nun gele
nekleri, padişahların ve paşaların sa
raylarında kadınlarla ilişkileri olan hadım
lara, hanımiara izafeten çiçek adları ve
rilirdi .  Sümbüllü'nün de, Mısır firavun
larının, İran şahlarının, Bizans imparator
larının ve Osmanlı padişahlarının bütün 
harem ağaları gibi kendine göre bir zev
ki vardı. Karnındaki bebeği doğurması 
yakın bir köle kadın satın almıştı. 
Padişahın, Sümbüllü'nün dairesinde sık 
sık rastladığı bu köle kadının güzelliği ve 
zarafeti Sultan İbrahim'i öylesine büyü
Iemiştİ ki, haseki sultanlardan Hatice 
Turhan Sultan'ın dünyaya getirdiği şeh-
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zadesi için sütanneliği yapmasını istedi. 
Padişah, oğlu Mehmed'in sütannesine 
öylesine hayranlık duyuyordu ki, köle 
kadının başkasından olan çocuğuna da 
kendi oğlu gibi yakınlık göstermeye 
başladı. 
Bir yaz günü Sultan İbrahim, haseki sul
tanları ve çocuklarıyla eğlenirken, sütan
neye karşı duyduğu kıskançlıktan dola
yı Turhan Sultan köle kadına bağıra ça
ğıra hakaret etti. B irden s inidenen padi
şah, Turhan Sultan'ın çocuğunu aldığı gi-

� 

bi kuyulardan birine attı. Haremağaları ta-
rafından zorlukla kurtarılan küçük şehza
de, bütün yaşamı boyunca yaralanan al
nında babasının hiddetinin izini taşıdı. 
Harerne soktuğu köle kadın ve çocuğu 
yüzünden bir sürü karışıklığa neden 
olduğu için Kösem Sultan'ın öç almasın
dan çekinen Sümbüllü, kendiliğinden 
kızlarağalığından çekildi. Bütün maiye
tini bir gemiye bindirerek Mekke'ye git
mek üzere hareket etti. Fakat Girit'in 
kuzeydoğusundaki Kerpe Adası yakının
da bir Malta kadırgası yollarını  kesti, 
Sümbüllü cesaretle dövüşrtL 
Ancak sonunda şehit oldu. Bütün köle
leri, bu arada o köle kadın ile çocuğu da 
şövalyelerin eline düştü. Hıristiyan ola
rak büyütülen çocuk, sonradan Aziz 
Dominik tarikatına girdi .  Avrupa'da pa
dişahın oğlu gibi kabul edildiğinden, İs
panya ve İ talya'da Osmanoğlu anlamı
na "pere Othman" adıyla tanındı. 

Girit Seferi 
Sarayda hüküm süren sefahat ve çılgın
ca hareketler Kösem Sultan'ın atılgan ve 



S U L T A N  İ B R A H i M  

erkekçe dehasını etkilcmiyordu.  İm
paratorluğa yeni bir toprak eklemek 
hırsı ona Girit seferini ilham etti. 
Girit Adası'nı elinde bulunduran Vene
d ik'e küçüklüğünden beri düşman olan 
bir Dalmaçyalı, kaptanıderya olmuştu. 
Valide sultanın zihninde belirlenen bu 
seferi bıkmadan teşvik ediyordu.  Doğ
duğunda adı Joseph Maskaovitch idi. 
Sonradan Yusuf Paşa olan bu Dalmaç
yalı, Venediklilerin elinde bulunan Za
ra kenti yakınlarındaki Vrana'da dünya
ya gelmişti .  Annesi yoksul bir köleydi .  
Serüven dolu yaşamına Nadin Sancak
beyi Sinan Bey'in ahırında seyis olarak 
başlamıştı. İ lk zamanlarda o kadar yok
suldu ki, beyin atiarı nı çıplak ayakta sü
rerdi .  Venedik'ten gelip Dalmaçya'dan 
geçen saray mabeyincilerinden biri, ço
cuğun güzel l iğine ve zekasma hayran 
kaldı .  Yanına aldı, İstanbul'a götürdü. 
Sarayda günde yedi akçeye kapıcı lık 
buldu. 
Sultan İbrahim bu genci fark etmekte 
gecikmedi, zekasını  olduğu kadar zara
fetini de takdir etti ve annesinin de ona
yını alarak öldürülen silahtan Musta
fa 'nın yerine atadı. 
Her Dalmaçyalı gibi intikamcı, her dön
me gibi çabalı, her sonradan görme gi
bi ihtiraslı olan Yusuf, uzun zamandan 
beri yurdunu ve ailesini inim inim inle
ten Venedik'ten öç almak için kaptanı
deryalığa göz d ikmişti. 
Nihayet amacına erişti. Kösem Sultan 
gizlice hazırladığı sefer için onu kara ve 
deniz kuşatma birliklerinin serdan yap-

tı. Sefere çıkmadan önce padişah onu he
nüz iki yaşında olan kızlarından Fat
ma'yla nişanladı. Beş yüz parça gemiden 
oluşan iki donanma, üzerinde yüz otuz 
bin askerle 30 Nisan 1 645 tarihinde Gi
rit Adası 'nı fetherrnek üzere Marma
ra'dan ve Selanik körfezinden ayrıldı. 

M üze GibiAda 
Jüpiter'in mezarı bulunan ve bu tanrının 
torunu dağ perisi İda'nın krallığı olan Gi
rit'in Ortaçağ'da Batı dillerindeki� adı 
Kandiya'dır. Modern Yunancada "Kre
te" ya da "Kriti" denir. Girit Adası, ta
rihte insanoğlunun madenieri işlediği en 
eski yerlerden biri olarak bilinir. Kent
leri, köyleri, dağları ve çeşmeleri Antik
çağın tanrılarının bir müzesi gibidir. 
Toprağının verimi ile nüfusunun kala
balıklığı bu adayı ikinci bir Mısır yapmış
tı. Giritliler, Asya'da pek çok krallığın 
sonradan kullandıkları ilk yasaları yap
mışlardır. 
Yurttaşlarının eşitliğini  bir köleler sını
fı yaratarak kurmaya çalışan tek yanlı bir 
demokrasinin sonunda, ayrıcalıklara sa
hip bir soylular sınıfı ortaya çıkmıştı. Yu
nanlarla daima savaşmışlar, bazen yen
miş, bazen yenilmişlerdi. 
Fakat Asya usulü bir yurtseverlikle Mit
ridar'ın Romatılara karşı kurduğu ittifa
ka girmişlerdi.  Triumvirliğin4 yaratıcısı 
olan Antonius'un komutası altında Gi
rit'e karşı yapılan ilk Roma kuşatması, 
Giritiiierin savunması karşısında tama
men yok olmuştu. Gemilerinin d irekle
rine asılan Romalı askerler, gemileriyle 

4-LX·;�-hteris kişinin devlet yönetimini ele geçirmek için meydana getirdiği ortaklık. Roma Cumhuriyeti'nde iki tri
umvirlik vardı. Birincisi Sezar ile Crassus arasında kuruldu. ikincisinin kurucuları ise Octavianus, Antonius ve Lepidus'tu. 
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birlikte denizin dibini boylamışlardı. 
Daha sonra Pompeius'un komutanların
dan Metellus, Giri ti i leri boyunduruk 
altına alamadan Girit'i fethetmişti. 
Yurtlarının işgal edild iğini görmek iste
meyen soylular kitle halinde intihar et
mişler, Roma boyunduruğundan kaçmak 
isteyen halk ise İda Dağı'nın erişilmez 
koyaklarına saklanmıştı. Girit halkı ora
dan Romahiara karşı bitip tükenme
yen bir savaş başlatmıştı. Octavianus'un 
galebe çalan d iktatörlüğü üzerine Bru
tus ile Crassus Girit' e sığınmışlardı. Ro
ma İmparatorluğu'nu paylaşan Konstan
tin, Girit'i ortağı Constance'a bırakmış
tl. Araplar, adayı Bizans'ın elinden almış; 
Kudüs Kralı Baudouin de Arapların 
elinden kurtarmıştı. Cenevizliler de Ba
udouin'den devralmışlar; n ihayet Vene
dikliler Cenevizlileri adadan kovarak 
egemenliklerini ilan etmişlerdi .  
Üç yüz yıldır Venediklilere ait  olan Gi
rit, Kösem Sultan'ın isteği, Yusuf Pa
şa'nın çabasıyla başlatılan ve yirmi beş 
yıl sürecek olan kuşatmayla İslamiyerin 
hüküm sürdüğü üç kıtanın ortasında Hı
ristiyan kalesi olmaktan çıkacak ve Os
manlıların eline geçecekti. 
Adanın askeri başkenti olan Hanya Ka
lesi üç ay süren zorlu bir direnmeden 
sonra Osmanlılara teslim oldu. Böylece 
Osmanlıların Girit üzerinde bir dayanak 
noktaları oluyordu .  Hasan Paşa komuta
sında on iki bin kişilik bir garnizon 
oluşturularak, adanın öteki kentlerinin 
ve dağlarının fethi ileriki yıllara bırakıl
dı. Dönüşünde valide sultanın desteği
ne rağmen Yusuf Paşa ödül yerine ölüm 
buldu . Salih Paşa yeni  sadrazam olmuş-
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tu. Yusuf Paşa'nın rekabetinden çekinil
d İğİ için  o şekilde daveanıldığı sanılıyor
du.  Yusuf Paşa'nın Girit'teki mahkum
ları serbest bıraktırarak fidye paraların
dan servet sahibi  olduğu ve otoritesiyle 
önemini artırmak için savaşı uzattığı 
ileri sürülüyordu. 
İstanbul'a geldiğinde padişahın huzuru
na çıkan Yusuf Paşa'ya hemen Girit'e 
dönmesi, aksi halde idam edileceği söy
lendi. Kışın deniz savaşları yapmanın ne 
demek olduğu nu bilmeyen padişah� 
özürlerini anlatmaya çalışan Yusuf Pa
şa' nın idam edilmesi istendi.  
Bostancıbaşı idam buyruğu nun padişa
hın çok sinirli bir anında verildiğine dik
kat ederek, Yusuf Paşa'yı hemen öldür
medi. Gözden düşen vezirlerin kapatıl
dığı bir köşke götürdü. Ne eski dostluk, 
ne padişah damadı unvanı, ne o gün bir 
oğlunun dünyaya geldiği haberi, ne de 
Hanya fatihliği Yusuf Paşa'nın efendis i  
tarafından bağışlanmasını sağladı. 
Sultan İbrahim damadının idam edilme
sinden sonra cesedini görmek istedi. He
nüz soğumamış cesedin yüzüne bakan 
padişah, "Yazık olmuş, ne kadar güzel 
kırmızı yanakları var !"  diye mırıldandı. 
Hanya fatihinin sahip olduğu sanılan ser
vetini ele geçirme ihtirası ölümüne ne
den olmuştur. Oysa, o dönem komutan
larında çok az bulu nan bir doğruluğa sa
hip olan Yusuf Paşa, şanından ve yurdu 
için paha biçilmez değerde bir adanın 
fethinden başka bir şey getirmiyordu.  
Servetinin hesabı çıkartıldığı zaman, 
som altından diye uydurulan sütunun, 
kırmızı benekli sarı Mısır merrneri oldu
ğu anlaşıldı. 
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Elçi Sadrazarnın Sözlerine 
Üzülüp Öldü 
Girit'te hala direnen ve Mora sahilleri
ne çıkartmalar yapan Venediklilerden öç 
almak isteyen Sultan İbrahim, işi İ stan
bul'da yaşayan bütün Rumların ve Hı
ristiyanların katiedi lmesini  istemeye 
kadar götürdü.  
Bu kanlı buyruğun desteklenmesi için 
bir fetva çıkarılmasını istedi .  Ancak 
Şeyhülislam Ebu Said Efendi, bu buy
ruğu desteklerneyi kesin olarak redde
ti. Böyle bir katliam sonunda İstan
bul'un nüfusunun önemli derecede aza
lacağını, hatta ekonomiye darbe vurula
cağını belirtti. 
Cinayetten çok İstanbul'un felaketine 
neden olma korkusu Sultan İbrahim'i bu 
eyleminden vazgeçirdi. Yalnız yabancı 
devletlerin elçilerinin Haliç'in karşı kı
yısı olan Galata ile Beyoğlu ınıntıkasın
da otunulmasıyla yetindi .  Kutsal yerle
rin hizmetlerini ellerine geçirmek iste
yen Cizvitler, rakipleri Fransisken5 pa
pazlarını çevirdikleri dolaplar sonucu sür
dürdükleri için çeşitli suçlamalara hedef 
oldular. S Mart 1 646 tarihinde yapılan bir 
anlaşma ile Avusturya İmparatorluğu, 
Cizvitlere karşı Fransiskenleri koruma
sı altına aldı. 
Girit'in fetbedilmesi için Venedik'le sa
vaş sürerken, Avusturya'nın bu devlete 
yardım etmesini önlemek için her türlü 
şikayet nedenini ortadan kaldırmaya ka
rar veren Sadrazam Salih Paşa, Transilvan
ya Kralı Rakoczy'nin Avusturya'ya ait top
rakları rahatsız etmemesini istedi. 

Sadrazarnın Rakoczy'nin elçisine bu ya
saklama buyruğunu söyleme biçiminin 
çok etkili olduğu anlatılır. Zavallı elçi ül
kesine döndükten birkaç gün sonra 
duyduğu üzüntüden dolayı ölmüştür. 
Gönül almasını çok iyi bilen Sultanzade 
Sernin Mehmed Paşa, YusufPaşa'nın ye
rine ikinci Girit seferinin serdarlığına ge
tirildi. Bu dalkavuğun uşak gibi davra
nışları kaprisli padişahı bile bazen hay
retler içinde bırakıyordu.  Bir seferinde 
padişah, dalkavuk Sultanzade'ye şöY.le 
sormaktan kendini alamad ı: 
"Nasıl oluyor da iyi veya kötü benim her 
dediğimi ve her yaptığımı itirazsız kabul 
ediyorsun?" 
Dalkavuk vezirin dalkavukça yanıtı şöy
le oldu: 
"Siz halifesiniz. Tanrı'nın yeryüzünde
ki gölgesisiniz. Aklınıza gelen her şey 
Tanrı'nın bir ilhamıdır. B izim küçük ak
lımızın uygun bulmadığı, görünüşte ha
talı ve çelişki dolu olan isteklerioizde bi
le gizli bir hikmet vardır. Kulun uz bu is
tekleri anlamadan kabul etmek ve say
gı göstermek zorundadır." 
Sultanzade zaman zaman samimi arka
daşlarına katlanmak zorunda olduğu 
dalkavukluktan ş ikayetçi olmuştur. 
Bir gün Kazasker Abdülhalim Efen
di'ye padişahın sarhoşluk anında yazıl
mış bir hattı şerifini  gösterd i. 
Bu hattı şerifte şöyle yazıyordu: 
"Dinle beni !  Atalarım Mekke ile Medi
ne'ye çok fazla a ltın ve mücevher gön
dermişlerdir. Hemen onları benim hazi
neme getir. Yoksa derini yüzdürür, içi-

5 Assisili Aziz Francesco'nun kurduğu tarikattan olan din adamlarının genel adı. 

691 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

ne saman doldurur, kuşlar için korkuluk 
yaparım." 
Kazaskere hattı şerifı okuduktan sonra 
Sultanzade için i  şöyle döktü: 
"Görüyorsun ya, saraya hakim bir avuç 
Rus, Leh, Macar, Fransız, Acem ve 
Rum cariyenin kaprisleriyle nasıl ad i bir 
mevkie düşüyorum. Bunun nasıl so
nuçlanacağını yalnızca Tanrı bilir ." 
Sultanzade Sernin Paşa Girit' e çıktıktan 
bir süre sonra öldü.  Hüseyin Paşa, ser
darlığı üzerine alarak Girit'in fethine de
vam etti. Osmanlıların Resmo dedikle
ri Rethymnon Kalesi ve daha birçok ka
le Osmanlı egemenliği altına girdi. An
cak Osmanlıların " Kandiye" olarak te
laffuz ettikleri Başkent Kandiya ise di
reniyordu. 
Bosna Beylerbeyi Tekeli Paşa tarafından 
Venediklilerin elinden kent kent alınan 
Dalmaçya, Rusların bir saldırısına kah
ramanca dayanan Kaptanıderya Musa Pa
şa'nın komutasındaki Azak Kalesi, sara
yın rehavet ve rezaletlerle çalkalandığı 
bir dönemde, Salih Paşa'nın sadrazam
lığını onurland ırıyordu .  

Sultan İbrahim'in Sekizinci 
Evliliği 
Sefahatın aşırısını deneyen Sultan İbra
him, şimdi de gururun aşırısını denemek 
istiyordu. Kent içinde yaptığı gezilerde 
sık sık atlarının hızını kesen engellerle 
karşılaştığından, sadrazama buyruk ve
rerek ke nte burıdan böyle yük arabala
rının sokulmamasını istedi. 
Bu yasakla İstanbul'un ihtiyacı olan her 
türlü ot, saman ve od unun kente girme-
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mesi istenmiş oluyordu. Bu buyruğa 
baştan savma bir biçimde uyuldu. 
Bir gün Davudpaşa Çayırı'nda atıyla ge
zinti yapan Sultan İbrahim'in gözlerine 
kente girmekte olan bir saman arabası 
ilişti. Hemen sadrazaını çağırttı ve özür 
dinlemeden boğdurulmasını buyu rd u. 
Cellat ve yağlı kement bulunmaması 
Sultan İbrahim'in bir an düşünmesine ve 
soğukkanlılığını kazanmasına olanak 
verdi. Ancak karar verınede ne kadar cü
retliyse, idam kararlarında da o kadar 
inatçı olan padişah, civardaki imarnın e

�
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ne girdi ve orada bulduğu kuyu ipiyle ta
lihsiz Salih Paşa'yı boğdurttu. Sadaret 
mühürleri, Azak'ta Rusları perişan eden 
Kaptanıderya Musa Paşa'ya yollandı. 
B irkaç gün sonra yaptığından pişman o
larak Musa Paşa'yı azletti, Ahmed Paşa'yı 
sadrazamlığa getird i. Haremdeki sul
tanlar ve geçici gözdeler imparatorluğu 
görülmemiş bir biçimde etkiliyorlardı. 
İki saraya ve sultan hanımların köşkle
rine buz ve kar sağlayan Bursa valisi Ulu
dağ'ın  karlı tepelerinde kaybolunca öl
düğüne karar verilmiş, Bursa Valiliği ha
remde çamaşırcılık yapan bir kadının ya
kınına devredilmişti. 
Şeriat yasalarına aykırı hareket eden 
Sultan İbrahim sekizinci evliliğini yap
mıştı. Bir gözdesine her çivisi pırlanta 
olan bir gezi arabası armağan etmişti. 
Kandiye Kalesi İstanbul'dan Hüseyin 
Paşa'ya gönderilen kadırgalara ve yar
d ımcı kuvvetiere rağmen d irenmeyi 
sürdürüyordu. Bir saldırı sırasında yüzün
den iki kurşun yarası alan bus, sarığıyla 
çenesini sarmış ve yeniçerilerinin başın
da dövüşmeye devam etmişti. 
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Malta, Floransa ve Roma gibi Katolik ül
keler Kandiye'ye ünlü savaşçtiarını gö
nüllü olarak yolluyordu.  Hüseyin Paşa, 
kaptanıderyanın yavaş davrandığını ile
ri sürerek, ihmalden dolayı boğdurulma
sına neden oldu. Sadrazam, boğdurulan 
Salih Paşa'nın bütün akrabalarının ve ya
kınlarının öç almasından korktuğu için 
hepsini idam ettirdi. Her sabah halk sa
rayın kapısına gelerek dehşet içinde 
bir gece önce kimlerin kafasının vurul
duğunu izliyordu.  

Padişah Sakalının Tellerine 
İnci Geçirdi 
Bu idamlar korkuyu isyana çevirdi. Eski 
Sadrazam Salih Paşa'nın oğlu Mehmed 
Paşa o sırada Erzurum beylerbeyi olduğu 
için, yerinin uzaklığı sayesinde ölümden 
kurtulmuştu. Kars Beylerbeyi Vardar Ali 
Paşa ile anlaşarak Sultan İbrahim'in zul
müne karşı koymaya karar verdi. 
Vardar Ali Pa�a, dostu İb�ir Pa�a'nın ni
şanlısı olan Güreli Prenses Perihan 'ı 
Sultan İbrahim'in haremine gönderme
yi reddettiği için idam edileceğini bili
yordu.  İki beylerbeyi Tokat'ta buloşa
rak isyanı başlatmaya ve İstanbul üzeri
ne yürümeye karar verdi. 
Mehmed Paşa'nın askerleri de, "Talih 
bizimle olsun, Tanrı adına ilerleyelim, 
dağlarımızın kartallarına karşı saldıralım, 
ya da tabura girelim" diye bağırdılar. 
Mehmed Paşa muhafızlarıyla Tokat'a 
doğru giderken, yolda Sivas'ta bulunan 
amcası Murteza Paşa 'nın vurulan kelle
sini lstanbul'a götürmekte olan iki çavu
şa rastladı. 

Amcasının ölümüne neden olan ferma
nı göstermelerini istedi. Çavuşlar, ferma
nı Erzurum'dan geçerken Mehmed Pa
şa'nın adamları tarafından ele geçmeme
si için atlarının eyer kayışiarına asılı 
olan su kabının içine koyduklarını itiraf 
ettiler. 
Er ya da geç aynı akıbete uğrayacağını 
anlayan Mehmed Paşa, suç ortağı Var
dar Ali Paşa 'yla birlikte üzerlerine yü
rüyen Köprülü Mehmed Paşa ile anlaş
maya giderek yaşamını kurtarınayı dü-
şündü. 

• 

Ankara'da bulunan Vardar Ali Paşa'ya bir 
mektup yazarak Babtal i 'nin tuzakların
dan ve özellikle İbşir Pa�a'dan sakınma
sını belirtti. 
Bu uyanlara aldırmayan Vardar Ali Paşa, 
lbşir Paşa'yı karargahına kabul etti. Oy
sa Babıali tarafından satın alınmış olan lb
şir Paşa, atlılarıyla birden Vardar Ali Pa
şa'nın silahsız askerlerinin üzerine saldır
dı. Paşayı atından düşürerek bağladı ve 
Köprüili Mehmed Paşa'ya teslim etti. 
İdaınının hazırlıkları sürerken İ bşir Pa
şa'ya dönen Vardar Ali Paşa, "I-Iain! Zor
balıkla ele geçirdiğİn nişanlını alıkoyman 
için seni zatimin elinden kurtarmarnın 
ödülü bu mu?" diye haykırdı. 
Vurulan başı Köprüili Mehmed Paşa ta
rafından padişaha yollandı. İhanetinden 
dolayı İbşir Paşa'yı ödüllendireceğine ce
zalandırmak yoluna giden Sultan İbra
him, nişanlısı güzel Perihan 'ı halkın sal
dırısına mahkum etti. Fakat Müslüman
ların böyle bir işe rıza gösterınemesi bu 
vahşi cezadan vazgeçmesini sağladı. 
Sultan İbrahim, Sadrazam Ahmed Pa
şa'nın eşine göz koymuştu. Bu kadını eli-
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ne geçirebilmek için kızlarından birini 
Ahmed Paşa'ya verdi. Düğün tören i  
dolayısıyla Sultan İbrahim, Kaligula'nın 
çılgınlıklarını  andıran hareketlerde bu
lundu. Bir seferinde, sakalının tellerine 
inciler geçirilmiş olarak halkın karşısına 
çıktı. Bir gece bütün çarşı ve pazarları 
açık tuttu. 
Ertesi gün ise çarşı ve pazarları kapata
rak, kentin kapılarını açtırmadı. Böyle
ce kentin her zamanki gürültüsünden ra
hatsız olan gözdelerinin gönlünü aldı. 

Herkes Ayaldandı 
İç ayrılıklar haremi karıştırıyor, kadın
ların kıskançlığı sarayda yeni darbeler 
hazırlıyordu. Kösem Sultan, bunca reka
bete rağmen Şekerpare 'n in  padişah 
üzerindeki etkisinden kaygılanmıyordu. 
Oğlu İbrahim'e eğlence olsun d iye ver
d iği aşağılık köleler yavaş yavaş yöneti
min d izginlerini valide sultanın elinden 
alıyorlardı. Kamuoyunun gözünde, tah
tın onurunu ayaklar altına alan kişinin 
annesi de o dönemin utancına ortak olu
yordu.  
Kösem Sultan er ya da geç Osmanlıların 
öç alarak onu da aynı cezaya ya da aşa
ğılamaya mahkum edeceğini kendi ken
dine itiraf ediyordu. Şekerpare ile erkek 
ve kadın bütün takımı, çok etkili olduk
ları sırada çok çalıp çırptıkları için As
ya 'nın ücra bir köşesi ne sürüldüler. 
Sadrazam Ahmed Paşa, "amber ve sa
mur" vergisi adıyla yeni  bir vergi koya
rak Sultan İbrahim'in halkın gözünden 
büsbütün düşmesine neden oldu. Gece
leri Acem ve Arap cariyelerin anlattıkla
rı masallarda, her yanı sarnur kürkle 
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kaplı bir hükümdarıo serüvenlerinden 
söz etmeleri Sul tan İbrahim'in hayalle
rini genişletmişti. Bütün eyaletlere buy
ruk göndererek ne pahasına olursa olsun 
sarnur vergisinin alınmasını istemişti. Ay
rıca cariyelerin başların ı  süslemek için 
kullanılan değerli taşların masrafını kar
şılamak üzere yen i  vergi salıyordu. 
Şikayetler düzens izlikle b irlikte artı
yordu. İmparatorluğun kötü gidişini an
latmak isteyen Galata kadısı, derviş el
biseleri giyerek Divan'ın huzuruna çık
tı, ağzına geleni söyledi. Sonra konuşma
sını şöyle sürdürdü: 
"Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Söyle
d iklerimden dolayı bana üç biçimde 
davranabilirsiniz. Ya beni öldürürsü
nüz, o takdirde şehit olurum. Ya beni sü-
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rersiniz. Zaten rezaletlerle çalkalanan bir 
kentle oturmayacağıını önceden söyle
dim. Ya da servetimi elimden almaya kal
kışırsınız. Ama gördüğünüz gibi derviş 
kılığına girerek önceden kendi kendimi 
yoksulluğa attım. " 
Valide sultan olmasına ve eski otoritesi
ne rağmen Kösem Sultan oğlu na yaptı
ğı uyarılardan dolayı, kentin dışında İs
kender Çelebi6 denilen bir bahçede 
oturmaya mahkum edildi. Önemli yeni
çeri subayları, sadrazarnın oğlunun padi
şahın kızlarından biriyle evlenmesi do
layısıyla Topkapı Sarayı'nda verilen bir 
şölene davet edildiler. 
Asl ında bu şölenin sonunda yeniçeri 
ileri gelenleri katledilecekti. 
Saraya giderken durumu haber alan ye
niçeri subayları şöleni yarıda bırakıp 
Orta Camisi'nde toplandı. 
Şeyhülislamı, vaizleri, din adamlarını ve 
bütün ağaları görüşmek üzere çağırdılar. 
Bütün kalplerde canlanan isyan için 
bir işaret yetecekti. Gün doğarken silah
sız olarak, ellerini göğüslerinde kavuş
turmuş olan yeniçeriler caminin çevre
sini  sardılar. 
Halk da sessizce görüşmeler sonunda 
açıklanacak olan kararı bekliyordu.  Ter
k edilen saray korkudan titriyordu .  So
nunda Sultan İbrahim, mabeyincisini 
şeyhülislama göndererek bu yasal olma
yan toplantının nedenini sordurdu. 
Şeyhülislam hepsinin adına yanıt verdi :  
"Padişah bize sadrazaını teslim etsin, 
yoksa dağılmayacağız." 
Ancak padişahın yanıtını beklemeyen 

halk ve askerler sadrazaını azlettikleri
ni, yerine Sofu Mehmed Paşa'yı sadra
zam atadıklarını ilan ettiler. 
Bu Paşa sipahiyken, Genç Osman döne
minde başdefterdarlığa kadar yükselmiş, 
o zamandan beri kentin dışında bir bah
çeye çekilmiş, yaşamını ibadetle geçiri
yordu. Bahçesinden din adamları ve 
ağalar tarafından alınan bu yiğit ihtiya
rın Orta Camisi'nde halka görünmesi 
herkesi ağlattı. Halk, başlattığı ihtilali bu 
erdem anıtma emanet ederek devletin 
kurtarılacağına inanıyordu.  
Sadrazam i lan edilen Sofu Mehmed 
Paşa halkın zorla yaptığı bu atamayı pa
dişaha da kabul ertirmek için saraya git
ti. Saygıyla padişahın eteğini  öptü. 
Sultan İbrahim ona, "Ahmed'i  azlettim. 
Fakat kızıının kocasını nasıl olur da 
düşmanlarının eline teslim ederim? Git 
ve ne istediklerini öğren" dedi. 
Sofu Mehmed Paşa, camiye gelip Ah
med Paşa'nın bağışlanmasını istedi.  Fa
kat bu ricalar halkın öfkesi önünde so
nuçsuz kald ı. Yaşlı sadrazam çaresizlik 
içinde saraya döndü. 
Mehmed Paşa'ya "Koca köpek" diye hi
tap eden padişah, günahsız ihtiyara çok 
kötü muamele etti. Hatta dayak attırdı. 
İki taraf arasında çaresiz ve güçsüz ka
lan Sofu Mehmed Paşa, saraydan çıka
rak bahçesine kaçtı. Fakat peşinden 
gelen yeniçeriler onu alarak tekrar Or
ta Camisi 'ne getirdiler. 
Habercilerin ken tten çıkarak eyaJetle
re gitmesini önlemek üzere İstanbul'un 
bütün kapıları koruma altına al ındı .  

6 Florya. Istanbul'da Bakırköy i l e  Küçükçekmece arasında semt. 
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Torununa suikast yapılmasından çeki
n ild İğİ için Kösem Sultan'a bir b irlik 
gönderildi.  
Bütün imparatorluğu n  umudu duru
muna gelmiş olan küçük şehzadelerin ya
şamlarının korunması için Kösem Sul
tan'a d ikkatli olması rica edildi. Kösem 
Valide Sultan, sürüldüğü yerden bütü n  
birliklerdeki v e  saraydaki adamları va
sıtasıyla isyanı yönetiyordu.  

Şilci.yetler Önemsenmedi 
Başkaldıranlar açıkça padişahın tahttan 
indirilmesinden söz ed iyorlardı. "Salih 
Paşa'yı, imparatorluğu kurtaracak tek 
adam olan Vardar Ali Paşa'yı o öldürtıne
di mi? Başsız cesedi günlerce sarayın 
önünde köpeklere ve kuşlara yem olma
dı mı ?" diyorlardı. 
Camide bulunan daha ılımlı olanları ise 
"Padişah, zorbalık ve zulümle bütün say
gınlığını kaybetmiştir. Halk yoksul düş
tü. Kafirler Bosna'da ell i  kaleyi el lerine 
geçirdi. Çanakkale 'nin ağzını tuttular. 
Sadrazaını azletsin, kellesini bize versin. 
Gözde cariyelerini sürsün, biz de dağı
lalım" diye konuşuyorlardı.  
Sultan İbrahim'e duyurulan bu konuş
malar, önemsiz şikayetler gibi savsaklan
dı. Sarayın önünde ve içlerinde toplarıy
la hazır bekleyen on bin topçu ve bos
tancı, padişahın yaşamının güvenliğini 
oluşturuyordu .  
Gece olurken, gündüz attıkları n uruklar
dan memnun olan din adamları b irer bi
rer camiden çekiliyorlardı. Ancak onla
rı uyaran yeniçeri subayları, eğer bu ge
ce ayrılırlarsa bir daha toplanamayacak-
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!arını, başkentte düzen sağlanıncaya ka
dar camide beklemek zorunda oldukla
rını bildird iler. 
Yeniçeriler Orta Camisi'ne bitişik olan 
kışialarında din adamlarını o gece konuk 
ettiler. 

Cimri Ahmed Paşa 
Suç ortaklarının gevezeliği yüzünden ta
sarladığı cinayeti işleyemeyen Sadrazam 
Ahmed Paşa, sarayın bahçesinde verdi
ği şöleni yarıda keserek, yeniçerilerK-ı is
yanına karşı hazırlıklı olmak için sarayı
na çekilmiş, muhafızları her yanı tutmuş
tu. Camide patlak veren ve gelişen isya
nı dakika dakika izlemiş, zaman geçtik
çe yaşamı için umudunu daha fazla kay
betıneye başlamıştı. 
Bir yük beygirine altı bin duka altını yük
lemiş, parmakianna paha biçilmez üç yü
zük takmış ve yanında sadık içoğlanla
rı Halil ve Abdi olduğu halde, Deli Bi
rader adındaki çok sevdiği bir dostu nun 
evine sığınmıştı. 
i syancılar saklandığı yeri öğren ince 
Uzun Ahmed adında başka bir dostunun 
yanına sığınınaya çalıştı. Fakat orada da 
peşini bırakmadılar. Bu durum karşısın
da Hacı Bayram adında bir başka arka
daşının evine kaçmak zorunda kaldı. 
Hacı Bayram, sadrazarnın kendi  hare
minde saklandığını i ti raf etti. Çavuşlar 
gelip zorla Ahmed Paşa'yı oradan aldı 
ve Sofu Mehmed Paşa'nın huzuruna çı
kardılar. Rakibinin felaketinden ve ac
zinden yararlanmayacak kadar yüce ruh
lu olan Sofu Mehmed Paşa onu iltifatla 
karşıladı, yanına oturttu. 
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Ahmed Paşa, Müslümanlar için siyasal 
ölüm ve sürgün yeri olan Mekke 'ye git
mesine izin vermesi için sadrazama 
yalvardı.  Eski sadrazarnın kaderi hak
kında bir karara varması için  şeyhülis
lam çağrıldı. Sofu Mehmed Paşa'dan da
ha az merhametli olan şeyhül is lam, 
halkın çılgınca gösterileri arasında, Sul
tan İbrahim'in suçlarının aleti olan sad
razarnın idam edilmesi hakkındaki fet
vayı imzaladı .  
Ölüm buyruğu kendisine bildirilme
den hazinelerinin yerini söylemesi, i ti
rafları sayesinde yaşamını kurtarabiiece
ği uyarısı yapıldı. 
Bir cimri gibi onlarla pazarlığa oturdu. 
Her tehdit sonunda servetinin büyük bir 
bölümünü ortaya çıkarıyordu. Sonunda, 
yine de servetini tam açıklamayarak 
anlaşmaya vardı. İki h izmetkarıyla baş 
başa bırakıldı. Bağışlandığına dair habe
rin gelmesini beklerken namazını kıldı, 
uykuya çekildi. 
Ahmed Paşa askerlerden bağışlanması 
için ricada bulunmuş olan Sofu Mehmed 
Paşa'nın önüne çıkarılacağı bahanesiy
le uyandırıldı. Karanlık merdivenin so
nuna geldiğinde iki kuvvetli el kolları
nı  yakaladı, hemen geri dönünce, meşa
lenin ışığı altında ken d i  döneminde 
pek çok kişiyi idam ettirdiği Cellatbaşı 
Kara Ali 'yi tanıdı.  
Dehşet içinde, "Ah gavur!" diye haykır
dı. Sanki eteğini öpecekmiş gibi alaylı bir 
biçimde önünde eğilen Kara Ali, "Lütuf
kar efendim" d iye karşılık verdi. 
Sonra yardımcısı ile koluna girerek, 
halkın ve askerlerin "yuh" sesleri ara
sında bir gün önce yeniçeri komutanla-

rını öldürtıneyi tasarladığı Topkapı Sa
rayı 'n ın  bahçesin in  önüne getir i ldi .  
Orada, bir öküzü çökertmek için vurur 
gibi alnının ortasına bir yumruk atan Ka
ra Ali sarığın ı çıkardı, boynuna geçirdi
ği yağlı kemendi s ıktı. Cesedi Atmey
dam'na atıldı .  Sabahleyin camide tek
rar toplanan d in  adamları meydandaki 
düşmanlarını ayaklarının dibinde can
sız yatarken görünce büsbütün cesaret
lendi. 

Cinci Hoca Kurtuldu 
Korkaklık ve alçaklıkların ı  onutturmak 
için isyana bağlılığını göstermek isteyen 
Rumeli Kazaskeri Muslihiddin Efendi, 
din adamlarıyla camiye giderken atından 
aşağı çekildi, sarığı çıkarıldı, caminin 
merdivenlerine kadar sürüklenip getiril
di .  Her yanı yara bere içinde kalmıştı. 
Ayağa kalktı, şeyhülislamın üzengisine 
tutunarak şefaat d ilendi. 
Yalvarmaları kendis ini  kurtarmaya yet
medi. Askerler onu yeniden yere devir
di ,  başını keserek kafidere yapıldığı gi
bi yere yatırılan cesedinin ayaklarının or
tasına koydular. 
Padişahın hocası Cinci Hoca da görüşme
lere katılma cesaretini göstermişti. Sad
razam ile Rumeli kazaskerinin sonları 
kendi sonunu da belirliyordu. Yoksul bir 
cami imamıyla elbise ve sarığını değiş
tirdi. Tanınmadan bahçenin arka kapı
sından sıvıştı. 
Yeniçeri ağaları bu iki yasadışı idamın so
rumluluğunu,  din adamları tarafından 
kışkırtılan daha alçak ve daha korkak 
olan ayaktakımının üzerine atıyorlardı. 
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Yeniçeriler, korumalarında olan kişilerin 
yasadışı bir biçimde öldürülmesinden do
layı üzüldü. Camiden çıkarak Atmeyda
nı'nda hala kan döken ayaktakımını da
ğıttılar. 
Görüşmelere başlayan din adamları, 
Mekke Kadısı Hasan Efendi'yi saraya gi
dip padişah ı getirtmek üzere görevlen
dirdiler. Böylece padişahı sarayda mev
zitenmiş on bin muhafızından ayırabile
ceklerini sanıyorlardı. Sultan İbrahim'in 
isteği kabul etmemesi üzerine Kösem 
Sultan 'ı camiye çağırdılar ve yanına 
şehzadelerin en büyüğü Sultan Meh
med' i  de almasını söylediler. 

Kararın Sorumluluğu 
Köse m Sultan' daydı 
Kösem Sultan' ın, Sultan İbrahim'den 
umut edecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Üs
telik şimdi ondan çekinmesi de gereki
yordu. Kösem Sultan çok zor durumda 
kalmıştı. 
İki saltanat dönemi boyunca uyguladı
ğı etkinliğinden yoksun kalması, anne
s ine aldırmayan bir oğlun aşağılık cari
yeler uğruna annesini feda etmesi, Sul
tan İbrahim 'in kızları Ayşe, Fa tma ve 
Hanzade'yi ibrik tutmaya ve kahve ik
ram ettirmeye zorlayarak onlara hakaret 
etmesi, padişahın bir kaprisi sonunda her 
an boğduru labilecek olan şehzadelerin 
yaşamları için kaygılanması, halen İsken
der Çelebi Bahçesi'ne sürülmüş olması 
ve Rodos 'a sürülmekle tehdit edilmesi, 
valide sultana kurtulması için ihtilalden 
başka çıkar yol bırakmıyordu. 
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Fakat güvenliği için bir ihtilal ne kadar 
gerekli görü nüyorsa, tahttan indiril
meden sonra kaçınılması olanaksız bir 
hükümdar katli, ana kalbine dokundu
ğu kadar politikasına da uygun düşmü
yordu.  
IV. Murad'ın zulmünden kaçırdığı çocu
ğunu seviyor ve onun sayesinde sürdü
ğü saltanatı anımsıyordu. Kendi isteğiy
le seçilmiş bir divanın yönetiminde, 
kendi taraftarı vezirleri arasında eski et
kinliğini kazanmış olarak hükmetmeyi, 
tahtı isyancılara borçlu olan ve bu yüz
den kendisi için istediği otoriteyi vere
cek bir çocuk hükümdarıo tahta bulun
masına tercih ediyordu. Gücü elinden 
alınmış Sultan İbrahim ile kendi ortak
ları din adamları arasında hakem rolü oy
namayı, torununu tahta çıkarmak için oğ
lunu boğduran zalim anne olmaya yeğ 
tutuyordu. 
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Camideki din adamlarına, şeyhülislama 
ve ihtiyar yeniçeri ağasına imparatorlu
ğun selameti için Sultan İbrahim'e bağ
lı kalınmasının daha doğru olacağını, suç
lu vezirleri cezalandırmanın gerektiğini, 
yoksa bir padişahın tahtan indirilmesi gi
bi kötü bir örneği gelecek kuşaklara bı
rakacaklarını söyledi. Hemen saraya gi
derek padişahın yanına çıkacağını ve her
kesten fazla kendisini üzen rezaletiere 
bir son verilmesi için gereken güvence
yi alacağını belirtti. 
Din adamlarından, şeyhlerden ve erdem
leri, yetenekleri, otoriteleriyle tanınmış 
ağalardan oluşan bir Divan'ın kurolaca
ğına dair söz verdi. 
Bu sözleriyle onları etkiledikten sonra, 
yastaymış gibi tamamen karalar giyine
rek başına kara bir türban, yüzüne de ka
ra bir peçe koydurdu. Yanındaki iki kü
çük şehzade ile kayığa binerek saraya 
doğru yola çıktı. 
Saraya geldiğinde avluların ve koridor
ların din adamları, ağalar, kadılar, şeyhü
lislam ve yeniçerilerle dolu olduğunu 
gördü. İsyanın genişliğinden ve ısrarın
dan çekinen bostancılar, Orta Camisi'nin 
önderlerine ve sözcülerine sarayın kapı
larını açmışlardı .  
Halk ve askerden oluşan silahsız bir top
luluk da onların arkasından sarayın içi
ne dolmuştu. Bir ağızdan Kösem Sultan'ı 
ve şehzadeleri çağırıyorlardı. Kösem 
Sultan birden yas elbiseleri içinde Babı
saadet'in önünde ortaya çıktı. Görünme
siyle birlikte kalabalığın uğultusu bir an
da kesil iverd i. 
Bu kadın, Osmanlı ların gözü nde on 
dört yıllık saltanatı hayıda anılan bir pa-

dişahın eşini, büyük bir bölümü kendi 
eliyle yönetilen toplam yirmi beş yıllık 
iki saltanat dönemini ve şu anda koru
duğu şehzadeler ile Osman Bey'in hane
danının devamını ve imparatorluğun 
bütün geleceğini temsil  ediyordu. 

Kösem Sultan Söz 
Düellosunu Kaybetti 
Yaşamında iki kez halkın ve askerlerin 
yarattığı olayları ve faciaları görerek bu 
kargaşalara alışmış olan valide sultan, 
uzun zaman devlet işlerinin içinde olma
nın verdiği alışkanlık, annelik, yurtsever
lik ve ihtirasın sağladığı enerjiyle kala
balığa hitap etti. Daha konuşmasının ba
şında din adamlarına çatarak cesaretini 
gösterdi: 
"Böyle hareketleri kışkırtmanız doğru 
mu, akla uygun mu? Hepiniz bu sarayın 
ayrıcalıklı kulları değil mis in iz?" 
Yeniçeri Ocağı ağalarından Boşnak Ko
ca Muslihiddin Efendi cesaretini topla
yarak şöyle konuştu: 
"Bütün dedikleriniz doğrudur. Hepimiz 
bu saraydan nimetlerimizi aldık ve he
le ben seksen yaşıma geldiğime göre, 
herkesten fazla b uranın ekmeğini  yemi
şimdir. Fakat soyunuza olan bağlılığımız 
ve bu hanedan ile devletin yıkılmasına 
suçlu bir ald ırmazlıkla daha uzu n  süre 
sessiz kalamadığımız iç in şimdi burada
yız. Tanrı 'dan di lerim bana öyle günler 
göstermesini  Artık neye ihtiyacım var? 
Önümde kalan örnrün kısalığıyla ters dü
şecek bir ihtiyarın bana sağlayacağı zen
ginlikleri ya da unvaniardan yararlanınam 
için kaç günüm var?" 
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Koca Muslihiddin Efendi'nin sözlerini 
herkes dikkatle dinliyordu:  
"Osmanlıların validesi !  Size layık olma
yan oğlunuz padişahın çılgınlıkları ve 
adaletsizliği bütün yurdu tehlikeye sak
muştur. Sınırlarımız yıkılırken, o utan
madan satılan tırnarlar sayesinde büsbü
tün yoksul düşen hazinenin parasıyla 
zevk, sefahat ve eğlence içine dalmış gi
diyor. Din adamları toplanmış, Sultan İb
rahim'in tahttan indirilmesi ve yerine to
run un  uz Sultan Mehmed'in tahta otur
tulması için bir fetva hazırlamıştır. Bu iki 
istek gerçekleşmedikçe, halk ve asker 
arasında düzen beklemek boşuna olur. 
Sarsılmaz kararınızdan vazgeçin. Eğer di
renmekte ısrar ederseniz, bu davranışı
niZ bu başkaidıranlara karşı değil, yasa
ların, dinin ve yurdun kararına karşı ola
caktır." 
Valide sultan din adamlarının görüş
meler sonunda aldığı karar ile dinin en 
yetkili adamı olan şeyhülislamın verdi
ği  fetva önünde yapılacak bir  şey kalma
dığını anladı. Buna rağmen üçüncü kez 
Sultan İbrahim'in tamamen tahttan in
d irilmesine karşı çıkarak, bir naiplik 
divanının oluşturulmasını, onun padişa
hın adına devleti yönetmesini önererek 
din adamlarının aklını çelmeye çalıştı. 
Anadolu Kazaskeri Hanefizade, d in  
adamları adına söz aldı: 
"Biz buraya sizin deneyiminize ve yurt
severliğinize güvenerek geldik. Siz yal
nız padişahın annesi değil, bütün Müs
lüman halkın saygı gösterdiği bir saygı
değer annesiniz. Devletin içine düştü
ğü bu bunalımı ne kadar kısaltırsanız, ül
ke ve herkes için o kadar iyi olacaktır. 
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Düşmanlar her yanda ordularımıza üstün 
geliyor. Yalnızca zevklerini tatmin et
mekle meşgul olan padişah, inancın 
yollarından ayrılıyor. Ayasofya minare
lerinden okunan ezana saraydan yükse
len kaval, boru ve davul sesleri karışıyor. 
Sizin de bizzat dened iğiniz gibi h iç 
kimse tehlikeye atılmadan padişaha 
öğüt veremiyor. Pazaryerleri yağmalan
dı. Masum kişiler idam edildi. Ülkeyi 
gözde cari ye ler yönetiyor." 
Valide sultan genel isteğe karşı yine d i-
rendi: � 

"Bütün felaketler kötülerin eseridir. 
Onları uzaklaştırmak, yerlerine akıllı 
ve iyi kişiler getirmek gerekmektedir." 
Kazasker şöyle yanıt verdi: 
"Bu neye yarayacak? Kara Mustafa ve 
Hanya fatihi Yusuf Paşa gibi iyi adam
lar idam ettirilmedi mi?" 
Valide sultan itirazını sürdürdü: 
"Fakat yedi yaşında bir çocuğu nasıl tah
ta geçirirsiniz?" 
Hanefizade bu görüşe şu sözlerle karşı
lık verdi: 
"Yasa adamlarımızın kararına göre yaşı 
ne olursa olsun bir çılgın hükümdarlık 
edemez. Fakat onun yerine aklı başın
da olan bir çocuk geçirilebilir. Makul bir 
çocuk hükümdarın bilgil i  bir sadrazamı, 
ülkeyi düzene kavuşturur. Oysa çılgın bir 
padişah cinayet, u tanç ve sefahat ile dev
leti uçuruma götürür." 
Görüşmelere tahammül edilemeyecek 
bir anda karşıl ıklı konuşmanın uzaması 
bazı kapıkulu ağalarını ve özellikle Ka
ra Çelebi adında birini, bir sultan hanı
ma gösterilmesi gereken saygıya son de-
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rece ters düşen davranışa ve söz söyle
meye itti. Vakanüvisler bile o sözleri yaz
maktan utanç duyduklarını belirtmişler
dir. Daha sonraları Kara Çelebi bu ter
biyesizliğini yaşamıyla ödedi. 

Tahttan indirildi 
Halkın ve askerin sabrı tükeniyordu. Kö
sem Sultan, ihtilalin iradesine uyduğu sü
rece ihtilal tarafından saygı göreceğini 
üzülerek de olsa anlamıştı. Kara Çele
bi'nin hareketlerini duymazdan gelerek, 
"Peki, şimdi gidip torunum Mehmed'e 
sarığını giydireyim" dedi. 
Kalabalığın şiddetli alkışiarı ve haykırış
ları yeni padişah ile valide sultanı kut
luyordu. Kösem Sultan Babısaadet önün
de, yanında Mehmed olduğu halde gö
ründü. Küçük hükümdar hemen tahta 
oturtuldu. Herkes, kadınların elinden alı
nan çocuğun kargaşa, kalabalık, haykı
rış ve silahların görüntüsünden korkuya 
kapılıp ağlamaması için sessizce önün
den geçiyor ve bağlılığını gösteriyordu. 
Babısaadet 'in olduğu yerde halkın bağ
lılık töreni sürerken, sarayın çevresinde
ki kalabalığın iradesini temsil eden şey
hülislam, din adamları, silahtar ve bostan
cıbaşı Sultan İbrahim'in huzuruna çıkmış
lar, tahttan ind irildiğini ve oğlunun pa
dişah ilan edildiğini bild irmişlerd i. 
Bu sözler üzerine Sultan İ brahim; 
"Hainler! Ben sizin padişahınız değil mi
yim? Bu ne demek oluyor?" d iye hay
kırdı.  
Din adamlarının içinde en kararlı ve en 
küstah olan Abdülaziz Efendi şöyle ya
nıt verdi: 

"Hayır, sen hiçbir zaman bizim padişa
hımız olmadın.  Orada bulunman ancak 
yasaların sayesinde mümkün oldu. Oy
sa sen bizzat bütün yasaları çiğnedin. 
Adaleti ve dini ayaklar altına aldın. Ale
mi başımıza yıktın. Zamanını eğlence
lerde ve sefahatta harcad ın. Pis ve günah 
dolu isteklerini yerine getirmek için  
devletin hazines ini harcadın. Sen değil, 
sefahat ve zulüm devleti yönetti . . .  " 
Şimdiye kadar duyulmamış bu hakaret
ler karşıs ında perişan olan Sultan İ bra-

• 

him, saygılı duruşları ile kendisine daha 
ilgili ve merhametli gelen şeyhülislam ile 
yaşlı Boşnak Koca Muslihiddin Efen
di 'ye döndü: 
"Siz söyleyin, artık padişahınız değil mi
yim? Neden tahtan ineyim?" 
Hükümdarıo inatla d irenmesinin bazı 
ağaları daha kötü davranışlara itmeme
si için, "Birkaç gün için  ineceksiniz 
efendim" diye yanıt verdiler. 
Karşısındaki kuvveti ve tehlikeyi anla
yamayan ve ölçerneyen bir hiddetle 
parladı:  
"Anlıyorum, hepiniz alçak ve hainsiniz. 
Üstelik akılsız adamlarsınız! Yedi yaşın
da hacaksız bir çocuğu mu padişah yap
mak istiyorsunuz? Fakat bu çocuk nasıl 
devleti yönetecek?" Sonra eliyle ihtiyar 
Muslihiddin'i göstererek, "Demek ki bu 
bunağı da padişah seçersiniz. Hem ço
cuk benim şehzadem değil mi?" 
Abdülaziz Efendi, padişahın sözünü öy
le iğrenç hakaretlerle kesti ki, olaya ta
nık olan tarihçi bile sadece hakaret edil
diğinden söz etmektedir. Bu kişi, Sultan 
İbrahim'i rezil etti. Bir gün içinde edep-
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s iz olan bu eski dalkavuğa Sultan İbra
him yanıt vermek tenezzülünde bu
lunmadı. Yeniden şeyhülislama dönerek, 
nankörlüğünü yüzüne vurmak istedi:  
"Seni bu  duruma getiren ben değil mi
yim?" diye sordu .  
Sahip olduğu talihini b i r  adama borçlu 
olmamak için alın yazısının üstüne at
makta usta olan şeyhülislam, "Hayır, sen 
değilsin; Tanrı'dır" yanıtını verdi. 
Şeyhülislamın kızını, baba ve kızın kar
şı koymalarına rağmen eş olarak isteyen 
Sultan İbrahim, daha sonra kızı babası
na iade etmişti. Şeyhülislam yalnızca im
paratorluğun değil, hakarete uğramış 
olan kızının da öcünü alıyordu .  
Sultan İbrahim'in yalvarmalarına ve haka
retlerine aldırmayan yeniçeri ağaları, onu 
kollarından tuttukları gibi havaya kaldır
dılar ve çabalarnalarına aldırmadan dışa
rı çıkardılar. Serbest kalan kollarını göğ
süne kavuşturarak nihayet tevekkül gös
terdi: "Bütün bunlar alnımızın yazısıymış. 
Tanrı öyle istedi, haydi gidelim" dedi. 

Cellatlar Bile Kaçtı 
İki gözde cariyesiyle bir köşke kapatıl
dı. Bütün imparatorluktan ve bütün ha
reminden şimdi kendisine bir hücre, bir 
yatak ve iki cariye kalmıştı. Annesi bi
le din adamlarının kuşkularını çekme
rnek için onu ziyaret etmeye cesaret ede
miyordu.  
Hükümdarıo ahlaksızlığından yararlana
rak bir çeşit sessiz destek bulan ayakta
kımı, tıpkı Roma'da Neron'a yapıldığı gi
bi, İstanbul'da da Sultan İbrahim'i mey
hanelerde ve kışlalarda destekliyordu. 
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Kahvehanelerde ve sİpahilerin toplantı 
yerlerinde, şeyhlerin ve ağaların nasıl 
olup da yasalara uygun bir biçimde taht
ta bulunan bir padişahı indirip, yerine 
otumukları bir çocuk hükümdan n arka
sından devleti yönetmeyi başardıkları tar
tışılıyordu.  
Bir gölge padişahın yanında kurulacak 
hükümete karşı silahlanmak düşünülü
yordu. Vezirler ile ağalar, kapıkulu as
kerin in  bu tehlikel i  pişmanlık d uygu
suna bir umut verilmesinden ya da bir 
bahane uydurulmasından çok çekiniyor
lardı. Devletin yüce makamlarını tica
ret yapar gibi sağa sola satan bir parl i
şahın tahtan indirilmesinin ve katledil
mesinin vacip olup olmadığı şeyhülis
lama soruldu. 
O da gayet veciz olarak "Mademki Ku
ranıkerim, eğer iki halife varsa birini kat
ledin diye yazıyor, o takdirde mümkün
dür" fetvasını  verdi. 
Hükümdarıo katiedilmesini mümkün kı
lan bu fetvadan sonra, hükmü yerine ge
tirmek üzere şeyhülislam, sadrazam, 
kazaskerler, yeniçeri ağaları, sİpahiler ve 
diğer kapıkulu askerleri saraya geldi. Fa
kat padişahın öldürülmesi olayının ve
receği dehşet, ilk kez öldürülen padişah
ta olduğu gibi er geç cinayete katılanlar
dan alınacak öç, kulları tarafından nef
ret edilmekten çok küçümsenen bir 
padişaha karşı duyulan acıma herkesin 
saraydan kaçmasına neden olmuştu. 
İçoğlanları, bostancılar ve kapıcılar gö
rünmemek için sıvışıyor ve idam olayı
na karışmak istemediklerini söylüyorlar
dı. Kimse Sultan İbrahim'in kapalı tutul
duğu köşkün kapısını açmaya cesaret 
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edemeyince, şeyhülislam ile vezirler 
kapıları kırmak zorunda kaldılar. 

Balkondaki vezirlere hitap ederek, ken
disini bağışlamalarını d iledi .  

Darbelere dayanamayan kapı yıkılınca 
sadrazam, "Cellat nerede?" diye sordu .  
Cellatbaşı Kara Ali ellerini padişahın 
kutsal kanına bulaştırmamak için kaç
mıştı. Nihayet bir köşede yakalandı. Be
ti benzi atmış bir halde vezirlerin önü
ne getirildi .  Sadrazarnın ayaklarına ka
panarak padişahı öldürmeye zorlan
maktansa, kendisinin öldürülmesi için 
yalvardı .  

Sonra doğrudan doğruya şeyhülislama 
haykırarak, bir zamanlar onu öldürtıne
diği için pişman olduğu nu söyledi. Cel
latbaşı ile yardımcısı hükümdarın kolla
rından tutmak istedi. Ancak bir silkiniş
te ellerinden kurtuldu.  

Kara Ali ile yardımcısı Harnal Ali, çavuş
ların zoruyla köşkün kapısından içeri itil
diler. O sırada vezirler, şeyhülislam ve 
ağalar padişahın hapsedildiği odanın 
yukarısında, önü parmakhkla kapalı bir 
yere sessizce dizildiler. 

Cariyeter zayıf elleriyle bir süre padişah
larını korumaya çalıştılarsa da, sonunda 
yağlı kement Sultan İ brahim'in boynu
na geçti. Son nefesini verirken milleti
ne lanetler yağdırıyordu .  

Cariyeleri Celladı 
Durdurmak İstedi 
Odanın kalın duvarları yüzünden dışarı
da sadrazam ile cellatbaşı arasında geçen 
tartışmaları işitmemiş olan Sultan İbrahim, 
divanın bir kenarında bağdaş kurmuş, Ku
ranıkerim okuyordu .  Ellerini kavuşturmuş 
ayakta duran iki cariyesi de Kuranıke
rim'in okunmasını dinliyordu. Padişahın 
üzerinde siyah bir kaftan, beli püsküHü 
bir kuşakla sıkılmış kırmızı bir pantolon 
vardı. Başında koyu kırmızı bir külah bu
lunuyordu. Yüzünün solukluğu, zayıf ve 
hüzünlü görünüşü hapsedildiği odanın 
loşluğuna denk düşüyordu.  
Odanın yukarısında düşmanı olan şey
hülislam ile vezirleri fark etti. Kişiliğiy
le ölümü temsil eden Kara Ali'nin içeri 
girdiğini  görünce birden ayağa fırladı. 

Daha sonra cesedi dışarı çıkarıldı .  
Gerekli dini  işler yapıldıktan sonra, 
Ayasofya Camisi'nin yanındaki Sultan 
Mustafa'nın türbesine gömüldü. 
Mezarı başında Kuranıkerim okundu, 
amber i le sarı sabır yakıldı. Suçluyu ya 
da çılgını gerçek kadıya gönderen mil
letin dinsel inancı, onu yine de kutsal
lıktan yoksun bırakmıyordu .  

isyan . . .  Yine isyan 
Yedi yaşındaki çocuk hükümdarın kısa, 
karışıkhk ve rekabet dolu saltanat döne
mi, gerçekte kendi eseri olan siyasal 
grupların bazen etkisinde kalan, bazen 
onları etkileyen Kösem Sultan' ın salta
natı oldu. 
Sultan İ brahim'in gözdeleri eski saraya 
gönderildi. Kösem Sultan' ın bu sürgü
nünden yalnızca Sultan IV. Mehmed'in 
annesi olan Hatice Turhan Sultan, ceha
leti ve Kösem Sultan'ın iradesine boyun 
eğmesi sayesinde kurtuldu. Sultan İbra
him'in cariyeleri için sarf ettiği servet yü
zünden devlet hazinesi tamtakır kalmış-
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tı. Fakat yakalanan gözdelerinin servet
leri devletin hazinesini yeniden dol
durdu. 
Orta Camisi'ndeki toplantıdan kaçan 
Cinci Hoca, cellat tarafından ele geçiril
miş, işkence yoluyla büyük servetinin 
yerleri öğrenilmişti. Sonunda söyleyecek 
bir şeyi kalmayınca havaya kalkan kılıç 
işini bitirmişti. 
Sultan İbrahim'in gözdelerinden elde 
edilen servet yüz elli milyon akçeyi 
buluyordu. Bu paranın büyük bir bölü
mü, ihtilalin önderlerine karşı başkaidır
maya başlayan yeniçerilere ulu fe olarak 
dağıtıldı. 
Ödüllendirilen isyan, İstanbul'daki üç sa
rayda askeri ve sivil amaçlarla eğitilen 
içoğlanlarını da etkilemişti. Kapıağası ta
rafından, bir itaatsizlik halinde bedensel 
cezalarla cezalandırılacaklarını öğrenen 
içoğlanları ayaklanmış, sarayların kapı
larında barikatlar kurarak bostancılara 
karşı koymuşlardı. İsyanları ancak içle
rinden iki yüz tanesine sİpahi ve yeni
çeri ocaklarında çeşitli subay rütbeleri ve
rilerek bastırılabildi. 
Her paşa, Sadrazam Sofu Mehmed Pa
şa ile bağlılığını pazarlık ediyordu. Bu ih
tiyar, devleti yönetmek yerine herkesi 
memnun etme yoluna gidiyordu. 
İsterneyerek aleti olduğu ihtilal, onu bir 
sadrazam gibi değil, isteklerin in bir 
oyuncağı olarak görüyordu. Sipahiler, ye
niçeriler, din adamları ve ağalar Sultan 
İbrahim'in idamının sorumluluğunu bir
birlerinin üzerine atıyorlardı. P işmanlık 
duyguları kışiaları sarmıştı. 
Yeniçeri ağalarından Muslihiddin Efen
di, "Yemin ederim ki bu öldürme olayın-
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da hiçbir katkımız olmamıştır. Bunu, ola
yın gerçek sorumluları olan şeyhülislam 
ile sadrazama sorun" diye bağırıyordu. 
Sipahilerle aniaşan içoğlanları Atmeyda
nı'nda toplanarak suçluların cezalandı
rılması için haykırmaya başladılar. Teh
dit edilen sadrazam ile şeyhülislam kış
lalardaki yeniçerileri kışkırttılar. 
Şeyhülislam karışıklık çıkaranların yok 
edilmesi hakkında Kuranıkerim'den bir 
sureyi örnek göstererek fetva verdi. 
Bu fetva isyanı bastırır gibi oldu. Fa�t 
geceleyin nöbetten dönen sadrazarnın 
kahyası, yolda üç sİpahinin kafalarını vur
durup cesetlerini Atmeydanı'nda bıra
kınca, ertesi gün bütün kışlalarda intikam 
sesleri duyuldu. 
Ayrıcalıklarıyla bağdaşmayacak kadar 
iğrenç bir ceza usulüyle karşılaşan sipa
hiler, Üsküdar'dan karşıya geçerek At
meydanı'nda isyan bayrağı açtılar. 
Şiddetli esen rüzgar sİpahilerin meşale
lerinden çıkan kıvılcı.mları kentin üze
rine savuruyordu.  
Padişah katlini  uygun bulan sadrazam 
görevden alındı. Yerine eski Şeyhülislam 
Ebu Said Efendi getirildi. Bu yaşlı şey
hülislam asilerin kendisine sundukları 
makamı kabul etmedi ve akıllarını baş
larına toplamaları için onları uyardı .  

Naima Olayların Tanığı 
Kösem Sultan torununa bir hattı şerif 
yazdırdı. Bu yazıda padişah sİpahilerden 
silahlarını bırakmalarını istiyor, buna 
karşılık kendilerine ihtilalin başsorum
luları olan sadrazam ile şeyhülislamın tes
lim edileceğini bildiriyordu. Ayrıca istek-
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lerine göre bir sadrazam seçmeleri için 
onları serbest bırakıyordu. Bu hattı şe
rif'in okunınası üzerine, sarayda toplan
mış olan yeniçeri ağaları, kendi seçimle
ri olan şeyhülislam ile sadrazaını sonu
na kadar savunacakların ı söyleyerek iti
raz ettiler. 
Kelle başına elli akçe verileceği vaadiy
le yeniçeriler kışkırtıldı. İki kapıkulu oca
ğı Konstantin ' in sütunu önünde birbir
lerine girdi. Önce yenilir gibi olan yeni
çeriler, sonra toplanarak rakiplerini pe
rişan ettiler. Binlerce ceset Atmeydanı'na 
serildi. 
Bu kardeş kavgasına tanık olan tarihçi 
Naima, sİpahi lerin miğferlerinin altın
da görünen aklanmış saçları, içoğlanla
rının da kara ve sarışın bukielerinden ta
nındığını belirtmiştir. Her yanda yeni
çeriler tarafından kavalanan sİpahiler ve 
içoğlanları cami içlerinde ve hatta ınİ
narelerde bile yakalanarak katledili
yordu. Yiğit olduğu kadar merhametli 
de olan Koca Muslihiddin Efendi, ka
çakları minarelerden indirterek yaşam
larını bağışladı ve kendi korumasına al
dı. Öldürülenlerin a ilelerine cesetleri 
gelip almaları ve gömmeleri için izin ve
rildi .  
Isyanlar eyaleriere de sıçradı .  Isyancı 
önderlerine istedikleri rütbeler ve ma
kamlar verilerek başkaldırının önüne 
geçi lmesi için Divan'a öğüt verildi .  
Sadrazam bu öneriyi hemen kabul et
ti. Ancak çelik iradeli ihtiyar Muslihid
d in  Efendi "Bir  devlet için felaketie
rin en büyüğünün, kardeş kavgasının 
başlaması değil, isyancılam rütbe ve 

ödül verilmesi" olduğunu belirterek ka
rara karşı çıktı. 
Elde ettikleri zaferden yararlanan yeni
çeriler, başkenti ve eyaJetleri küstahça 
ezmeye kalkıştı. ls tan bul' dan kızları 
kaçırıyorlar, Gel ibolu 'da bir hamama 
saldırıyariard ı. 
Yeniçeri ağaları da her dediklerini sad
razama kabul ettirirken, bir yandan da 
onu ortadan kaldırmak için gizli oyunla
ra girişiyorlardı. 
Kösem Sultan, çabalarına rağmen Sul

tan İbrahim'in katiedilmesini bir türlü af
fetmiyor, Divan' ı  ve şeyhülislamı devir
mek için yeniçeri ağalarıylagörüşmeler 
yapıyordu.  Bu iç kargaşalıklar sürerken 
Osmanlı ordularının uğradığı yenilgiler 
Kösem Sultan'a öç alması için elverişli 
bahaneler hazırlıyordu.  
Yardımcı kuvvet alamayan H üseyin 
Paşa, Girit'te Kandiye kuşatmasını kal
dırdı. Venedik donanınası kaptanıder
yanın bir gemisini Ege Denizi'nde ya
kalayıp yok etti. Ağalar ile anlaşma 
halinde olan Kösem Sultan, ordunun ve 
donanmanın uğradığı yeni lgileri gö
rüşmek üzere ayak d ivanı düzenledi. 
Tutumunu, davranışını, yüzünün ifade
sini ve sözlerini daha önceden talim et
tirdiği tarunu IV. Mehmed, Kanuni 
Sultan Süleyman 'ın tahtında oturmuş, 
görüşmeyi yönetiyordu .  Sadrazam için
de bulundukları kötü durum yüzünden 
özür diledi .  
Babaannesinin bakışlarından ne yapaca
ğını kestiren çocuk hükümdar kaşlarını 
çatarak sadrazarnma bağırdı: "Çekil sen ! 
Sadrazam olmaya layık değilsin! Devle
tin mühürlerini iade et !" 
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Mühürleri alıp Yeniçeri Ağası Kara Mu
rad Paşa'ya vererek, "Şimdi senin neler 
yapabileceğini görelim" dedi. 
Sonra sadrazarnın en büyük suç ortağı 
olan Şeyhülislam Aziz Efendi'ye döne
rek, makamına ait mevkileri menfaat 
karşılığı başkalarına peşkeş çektiğin i  
söyledi .  
Şeyhülislam gayet küstah bir biçimde, 
"Evladım, bunları sana kim öğretti?" di
ye karşılık verince, kendisinin kastedil
diğini anlayan Kösem Sultan öfkeyle ba
ğırdı: 
"Padişah kul larına bir şey söyled iği 
zaman böyle mi karşılık veri lir? Çocuk
lar bile içinde bulunduğumuz felaket
leri anlıyor ve adaletsizliğe karşı başkal
dırıyor. Zorla el koyduğunuz bütün 
servetiere rağmen ülke içinde isyan, sı
nırlarda ise yenilgiler elde ettiniz. Ba
kışlarım sizi rahatsız ettiği için beni bi
le öldürmeyi tasarlıyorsunuz. Yedi pa
d işah döneminde yaşadım. Üçünde 
saltanat sürdüm, Tanrı'ya şükürler ol
sun! Eğer bugün ölürsem dünya yıkı
lıp yeni baştan kurulmaz. Bazen beni öl
dürmek, bazen de padişahı boyunduruk 
altına almak istiyorsunuz. Fakat artık si
zinle onun arasında bir tercih yapma sa
ati geldi çattı ." 
Bu sözlerin arkasından ölüm geliyordu. 
Yeni sadrazam Kara M ura d Paşa, salta
nat naibesi Kösem Sultan'dan Sofu 
Mehmed Paşa'yı, kahyasını ve suç ortak
larını idam ettirme buyruğunu aldı .  
Şeyhülislam ancak kaçarak canını kur
tarabildi. B ir süre sonra şeyhülislamlık, 
afyon çekmekten bütün duyguları zayıf
lamış olan Bahai Efendi 'ye verildi. 
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Turhan Sultan da Etkili 
Olmaya Başladı 
Yirmi iki yıldır Avusturya İmparatorlu
ğu ile süregelen barış anlaşması yenilen
di. Hüseyin Paşa yeni  b ir gayretle Kan
diye Kuşatması 'nı sürdürdü. Fakat ge
rek komutanlarının, gerekse askerleri
nin durmadan kendisine karşı isyan et
meleri cesaretini ve yeteneklerini sınır
lıyordu . 
Kara Murad Paşa Anadolu'da birk�ç 
Celali isyanını bastırınca, askerlik yaşa
mının ilk yıllarındaki sefahata, aşırılık
lara ve avareliğe başladı. Utanç verici ku
surları başkentte yankılanıyordu. İstan
bul çevresindeki Rum köylerinden dı
şarı çıkmıyor, durmadan içtiği şarap zih
nini bulandırıyordu.  Sık sık yanında se
fahat arkadaşlarıyla sarhoş bir halde şar
kılar mırıldanırken görünüyordu. Dev
let adarnma karşı duyulan nefret yöne
timin üzerine düşüyordu. 
Padişah yaşça ve akılca büyüyordu. An
nesi Turhan Sultan, Kara Murad'ı suç
layan ve kafasını vurdurmakla tehdit 
eden bir hattı şerifı oğluna yazdırdı. 
Umulmadık bir anda padişahtan alınan 
bu hattı şerif üzerine Kara Murad Paşa 
hayret ve dehşete düştü. Bu yazıyı pa
dişaha kimin yazdırdığını araştırdı. Pa
dişahın katibini çağırtarak bu hattı şerif 
ve yaratıcısı hakkında bilgi sahibi olup 
olmadığını anlamak istedi. Hiçbirinden 
haberi olmadığına dair yemin eden ka
tip, kuşku üzerine görevinden alındı. 
Turhan Sultan annelik ayrıcalıkianna 
karşı yapılan bu hakaretten hiç hoşlan
madı. O zamana kadar Kösem Sultan'ın 
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iradesine karşı uysal davranan bu genç 
sultan hanım, oğlu üzerindeki etkisini 
bozacak bir egemenliğe karşı isyan etme
ye başlamıştı. 
Divan içinde birbirine rakip grupların 
oluşması harerne de yansıyordu. Genç 
valide sultan, oğlunun gözünde kayınva
lidesi Kösem Sultan'ın eseri olan Kara 
Murad Paşa'yı kötülerneyi başardı. Ka
ra Murad Paşa, Yeniçeri Ağası Bektaş 
Ağa'nın öğütlerine uyarak, kendiliğinden 
görevinden ayrıldı. Padişaha veda eder
ken şöyle konuştu: 
"Pad işahım, devlette sadece bir tek 
sadrazam olmalıdır. İşte mühürler. Ülke
nin düzenini bozmamak için onları bir 
yeniçeriye verme. "  
Sonra Budin beylerbeyi unvanını alarak 
Macaristan'a hareket etti. O zamana 
kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, 
fakat Turhan Sultan 'ın gözdesi olan 
Melek Ahmed Paşa sadrazam oldu. Sa
rayın ünlü müneccimi, Medine kadısı ve 
Kara Murad Paşa'nın dostu Hüseyin 
Efendi de gözden düştü. 
Önce Bosna' da Steneia'ya sürü \en, son
ra Kösem Sultan'ın aracılığıyla lstanbul'a 
dönen Hüseyin Efendi,  yıldızları i nce
lemek suretiyle geleceği hakkında bazı 
kehanetlerde bulunmuştur. Bir zaman
lar kendisine minnettar olan Şeyhülislam 
Bahai Efendi, d insizlikle itharn ettiği 
Hüseyin Efendi 'yi, aslında Turhan Sul
tan 'ın isteğini yerine getirmek için ölü
me mahkum eden bir fetva yayınlad ı. 
Hüseyin Efendi yıld ızlara bakarak erte
si günün kendisi için felaketli olduğuna 
karar verd i. Atını hazırladı ve kıyıya gi
derek bir kayığa bindi. Henüz denize 

açılmıştı ki cellatlar evini sardı. Orada bu
lamayınca peşine düştüler. 
Çanakkale'de ellerine geçirdiler ve Os
manlılarda gökbilimini Mısır ve Arabis
tan düzeyine çıkaran ilk bilgini boğarak, 
cesedini denize attılar. 

Zenginlik ile Sefalet Yan 
Yana 
Sadrazam Melek Ahmed Paşa aslen 
Gürcü'ydü.  Çocukluğunda saraya �lın
mış, erkekçe güzelliğinden dolayı "me
lek" lakabına layık görülmüştü. 
Kimseye garez duymayan, namuslu ve 
yiğit bir kişi olan Melek Ahmed Paşa, ha
zinenin önemli bir bölümünü tüketen 
vezir, ağa, asker ve özellikle din adam
larının aylıklarında kısıntılar yapılması 
için Divan'a öneride bulundu. Halkın 
dini mahkemelerini oluşturan dervişie
rin şikayetlerine neden olacak bu öne
rilere Kösem Sultan tarafından şiddetle 
karşı çıkıld ı. 
Bi\g,in Hüseyin Efendi'nin öğ,renci\erin
den olan Yeni Saray başkatibi bu konu
da Kösem Sultan'a şu yanıtı verdi: 
"Devlerimiz mevcut olduğundan beri 
kalelerin ve eyaletlerin dervişlerin ya da 
mollaların dualarıyla fethedildiği ya da 
savunulduğu duyulmamıştır. Bu kaleyi 
kim aldı, şu savaşı kim kazand ı diye so
rarsanız, size Sarhoş İbrahim Paşa ya da 
başıboş bilmem ne paşa diye yanıt vere
ceklerdir. Dervişlerin ve mollaların lanet
leri duaları kadar güçsüzdür. Ben, onla
rın yapacağı bütün bedduaları üzerime 
alıyorum." 
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Devlet bütçesinde yapılan kısıntılar ve 
altın sikkelerin değerinin düşürülmesi 
mali bunalımı geçici olarak önledi. Dür
ziler Suriye'de ayaklanırken, Kürtler 
de İran sınırında başkaldırdı. 
İmparatorluğun iki ticaret kenti sayılan 
İzmir ve Selanik halkı, başlarındaki pa
şaları tanımadıklarını ilan etti. Harem'in, 
saray maiyetinin ve şölenierin görkemi 
bütün eyaletlerin gelirler in in İstan
bul'da harcanmasına neden oluyordu. 
Tarihçi Evliya Çelebi, koruyucusu Aba
za Mehmed Paşa'nın, değeri ölçülerneye
cek kadar gümüşten ve Çin porsel eninden 
yemek takımına sahip olduğunu ve nere
ye giderse gitsin kırk aşçısını daima yanın
da götürdüğünü, yedi ayrı kahyanın bu aş
çılar ordusunu yönettiğini yazmıştır. 
Her zaman olduğu gibi, devlet büyük
lerinin bu görkeminin yanında halkın se
faleti göze çarpıyordu. Yurttaşların öde
me gücünün çok üstüne çıkan vergiler 
tarım ile ticareti eziyordu. İstanbul 'un 
bütün tüccar ve esnafının ayaklanması 
sonunda Sadrazam Melek Ahmed Paşa 
yerinden olmuştu. 

İki Sultan Hanım Kapı�tı 
Kösem Sultan onun yerine, kölelikten 
yüksele yüksele Budin Beylerbeyliği ka
dar erişmiş olan Abaza Siyavuş Paşa'yı 
sadrazam olarak atadı. Kösem Sultan'ın 
öğütlerine uyan Siyavuş Paşa yeniçeri
lerio kışlalarına giderek, onların çocuk 
padişahı korumalarını istedi. 
Yeniçeri ağaları içinde en hilekar ve en 
açgözlü olan Bektaş Ağa, ancak sadraza-
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mm tam anlamıyla kendi isteklerine bo
yun eğmesiyle mümkün olacağını belirt
tikten sonra destek vermeyi kabul etti. 
Daha sonra yeniçeriler sarayın kapıların
da gürültü çıkaran halkı dağıttı. 
Sağlanan sükunet ancak geçici olabildi. 
Haremde yuvalanan kin ateşi d ışarıda 
patlak vermekte gecikmeyecekti. Tur
han Sultan'ın, önce Melek Ahmed Pa
şa'yı, sonra cesur Siyavuş Paşa'yı sadaL 
rete yükseltmesiyle imparatorluğu yavaş 
yavaş eline geçirdiğini fark eden Köstm 
Sultan, ne pahasına olursa olsun etkin
liğini kaybetmemeye çalışıyordu. 
Bektaş Ağa da, entrika çevirme konusun
daki becerisiyle tamamen onun yanına 
geçmiş, askerler arasında taraftar ka
zanmaya bakıyordu .  
Turhan Su ltan haremde, sarayda ve 
kışlalarda, Kösem Sultan 'ın iktidar hır
sı ile IV. Mehmed'i  tahtan indirmek ve 
hatta katietmek için Bektaş Ağa ile an
taştığını yayıyordu. 
Söylemilere göre Kösem Sultan, Turhan 
Sultan'ın genç padişah üzerindeki etkin
liğinden çekindiği için Şehzade Süley
man' ı  tahta geçirmek ve onun adından 
yararlanarak saltanatını sürdürmek niye
tindeydi. 
Padişahın içtiği şerbederi kontrol eden 
cariyelerden biri, Şerbetcibaşı Üveys 
Ağa'nın hazırladığı şerbederden birinde 
zehir olduğunu söyledi. 
Bu sav gerçek miydi, yoksa bir oyunun 
önemli bir parçası mıydı, tam olarak bi
linemedi. 
Ancak oğlunun yaşamı için telaşa düşen 
ya da düşmüş gibi görünen Turhan Sul-
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tan, sarayda dehşet havası estirmeyi ba
şardı. 
Ortada suç olduğunu gösterecek hiçbir 
kanıt yoktu. Fakat bir tarafın suçlama
ları, öteki tarafın bunları şiddetle reddet
mesi, başkentte ve eyaJetlerde gececek 
bir iç savaşın belirtileri oluyordu. 
Haremde oluşan tehlikeleri yeniçerile
re ulaştıran Kösem Sultan ile Bektaş 
Ağa'nın çabaları sarayın kapılarına on bin 
yeniçeri askeri topladı. 
Hep bir ağızdan Turhan Sultan'ın danış
manlarının kelleleri isteniyor, Osmanlı
ların val idesi, askerin koruyucu meleği 
Kösem Sultan 'a iftira atanlar lanetleni
yordu.  
Bu arada, koruyucularının ve ağalarının 
düşmanının oğlu olan padişaha bile di l  
uzatmaktan çekinmiyorlar, Turhan Sul
tan aleyhinde atıp tutarlarken, gönülle
rince tahta geçirdikleri Sultan Süley
man'ın adını anıyorlardı. 
O gece haremin karanlığında ve kışiala
rıo gürültüsünde iki çocuğun haberi olma
dan gizli bir ihtilal tezgahlanıyordu. Ha
remağaları ve cariyeleriyle dairesine ka
panmış olan Kösem Sultan, umudunu kay
betmeden ama sıkıntı içinde, kurtarıcısı 
Bektaş Ağa ile yeniçerilerin haremin ka
pılarını çalmasını, ona rakibesinin başını 
getirmesini ve Şehzade Süleyman'ı tah
ta geçirmek üzere istemesini bekliyordu. 

Çocuk Padi§ah ile Annesine 
Halk Desteği 
Ancak, siyasal hareketlerin yazgısını 
belirleyen kamuoyu uzun zamandan 

beri yeniçerilerin ve Kösem Sultan'ın 
aleyhine gelişiyordu. 
Çünkü Osmanlıların padişahlarına kar
şı duydukları akla uygun ve dinsel bağ
lıl ık, uzun zamandan beri bir imparato
riçe gibi devleti yönetmiş bir kadının ar
tık yaşını aşan ihtirasına karşı duyulan 
bıkkınlık, doğru ve yanlış olduğu bilin
meyen habere göre Kösem Sultan'ın to
rununu zehirlerneye kalkması, Turhan 
Sultan' ı öldürtmek istemesi, Sultan IV. 
Mehmed'in tahtan indirilmesi ve niha-

• 

yet Şehzade Süleyman'ın tahta geçiril-
mesi karşılığında Bektaş Ağa'ya sadra
zamlık sözü verilmesi, kamuoyunu Sul
tan IV. Mehmed'in ve annesi Turhan 
Sultan'ın lehine çevirmişti. 
B ir avuç yeniçeri ile birkaç din adamının 
dışında tüm imparatorluk genç anne 
ile çocuk padişahın yanında yer almıştı. 

Ba§kaldıranlar Baklayı 
Ağızlarından Çıkardı 
Olayların hızlı gelişmesinden ve gecenin 
olmasından şaşkınlığa düşen Siyavuş 
Paşa, her şeye rağmen padişahın yaşamı 
ve özgürlüğü hakkında iyimserdi .  Saray 
bostancılar, içoğlanları ve sadık harema
ğaları tarafından korunuyordu. 
Sultan IV. Mehmed'e babaannesi Kösem 
Sultan'dan gelecek herhangi bir saldırı
ya karşı önlem alınmıştı. Siyavuş Paşa'nın 
savaşçı mizacı, asker olarak kazandığı ün, 
hizmetleri ve yaşlılığı, eski silah arkadaş
ları olan sİpahiler ve halk üzerine öyle
sine derin etkiler yaratmıştı ki, yeniçe
riler bile ona boyun eğmek zorunda 
kalmıştı. 
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Hiçbir ihtilal, sadrazarnın iştiraki, taraf
sızlığı ya da kanlı ölümü olmaksızın or
taya çıkmamıştı. Fakat Siyavuş Paşa'nın 
ölümü halinda rakipleri, bu yiğit ihtiya
rın kanı için askerlerin ve milletin önün
de hesap vermek zorunda kalacaklardı. 
Bektaş Ağa girişiminin önüne diki lecek 
bu engelin farkına varmış ve onu ortadan 
kaldırmayı denemeden etkisini yok et
meyi düşünmüştü. Askerleri, sadrazarnın 
saraya girip padişahı korumasını önlemek 
için bütün kapıları ve yolları tutmuştu. 
Bektaş Ağa da sarayın dış kapısına yakın 
bir camide vezirleri, d in adamlarını, 
ağaları ve yeniçeri komutanlarını topla
mıştı. Bütün fesatçıların işbirliği yapmak
tan kaçınmayacaklarından emin olduğu 
için sadrazarnın hemen oraya çağrılma
sını istedi. Niyeti geceleyin başkentte or
taya çıkan harekat hakkında sadrazama 
bilgi vermekti. 
Sarayında silahsız ve her türlü tehdide 
açık kalan sadrazam, cesaretinin ve so
ğukkanlılığının imparatorluğu ve padi
şahını kurtarabileceğini tahmin ediyor
du. Sahte bir mutluluk içinde Bektaş 
Ağa'nın çağrısına razı oldu. 
Talibin kendilerine ne zaman güleceği
ni pek kestiremeyen isyancıların göste
rişli saygısına bürünen yeniçeriler ve din 
adamları, sadrazaını korkutmaya kal
kışmadan önce ayartmayı tasarlıyorlardı. 
Bektaş Ağa, hepsinin adına söz aldı. Es
ki Sadrazam Melek Ahmed Paşa'nın dö
neminde zaferierin azaldığını, sınırların 
ihlal edildiğini, donanmaların yakıldığı
nı, paranın değerinin düşürüldüğünü 
açıkladı. 
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Yeteneksiz bir annenin yanında devle
tin gerçek efendileri gibi davranan ha
remağalarının, bir çocuk hükümdarıo saf
lığından yararlanarak yüksek makamlar
da bulunan adamların bilimini ve erdem
lerini hiçe saydıklarını anlattı. 
Orada hazır bulunan ağaların ve din 
adamlarının adına konuşarak böylesine 
zayıf bir saltanatın Osmanlıların yıkımı
na neden olacağını söyledi. Bektaş Ağa 
eğer sadrazam hala boş direnişlerden vaz
geçmezse bütün felaketlerin, utancın ve 
ölümün tek sorumlusu olacağını belirt
ti. Yıkılmak üzere olan devleti kurtara
cak tek kişinin, yedi saltanat dönemi gör
müş, yaşı kadar, cesareti ve deneyimiy
le de üstün bir kişi olan Kösem Sultan 
olduğunu vurguladı. 
Bektaş Ağa nihayet d inin ve yurdun ger
çek savunucuları için, Turhan Sultan'ı 
oğluyla tahttan indirmek ve yerine Şch
zade Süleyman ile Kösem Sultan'ı geçir
mekten başka çıkar yol olmadığını ilan 
etti. 
Sonra Siyavuş Paşa'ya dönen Bektaş 
Ağa, "Bu kutsal görevde bize yard ımcı 
olacağımza dair ölmüş atalarınızın adına 
ant için" dedi. 
Gerçeği katillerin ağzından tam olarak 
öğrenemeyeceğini çok iyi bilen Siyavuş 
Paşa, topluluğun tasarladığı oyunu kabul 
etmiş gibi gözüktü ve yurdu kurtaraca
ğına dair Kuranıkerim üzerine el bastı. 
Erdemiyle meşhur bir adamı savaşma
dan ya da karletmeden yollarının üzerin
den kaldırdıkları için sevinen isyancılar, 
sadrazarnın camiden elini kolunu salla
yarak çıkmasına izin verdiler. 
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Sivayuşpaşa, Padişahla 
Birlikte Ölmeyi Göze Aldı 
Siyavuş Paşa'dan emin olan isyancılar, sa
rayın çevresindeki kuşatmayı aşarak bir 
bahçe kapısından içeri girmesine ses çı
karmadılar. 
Kösem Sultan ve yandaşları, zamanı gel
diğinde Bektaş Ağa ile yeniçeriterin sa
raya girerek Şehzade Süleyman'ı isteme
lerini sağlamak için bu kapıyı sürekli açık 
tutuyorlardı. Bu durum sadrazamın, Kö
sem Sultan'ın IV. Mehmed 'i  gerçekten 
öldürtıneye karar verdiğini anlamasına ne
den oldu. Arkasından bütün kapıları ka
pattırdı ve bostancıları her tarafa gönde
rerek gerekli güvenlik önlemlerini al dır
dı. Çocuk padişahla beraber kurtulmaya 
ya da ölmeye karar vererek saraya girdi. 
Bu arada Darüssaade Ağası7 Süleyman 
Ağa, zincirle bağlandıkları tahtının yanın
da ölmeyi tercih eden ehlileştirilmiş 
aslan gibi padişaha karşı düzenlenen su
ikasti sezmiş, sadrazam gelmeden her 
türlü önlemi almıştı. Uyandırılan içoğlan
ları, yeniçerilerle işbirliği yaptığını san
dıkları ağalarını katletmişler, odaları
nın kapıların ı  zorlayarak açmışlar, ken
dilerine silah sağlamışlar, baltacıları, 
bostancıları, hadımları ve ağaları ayaklan
dırmışlar, Babısaadet'in önünde barikat 
kurmuşlardı. 
Bu kapının önüne gelen Siyavuş Paşa 
atından indi ve sarayın savunucularına 
karşı cesaret verici bir konuşma yaptı. 
Sonra Süleyman Ağa ile birlikte, Turhan 
Sultan'ın oğluyla beraber oturduğu da-

irenin kapısını çaldı. lçeriye girmeleri
ne engel olmaya kalkışarı kızlarağası, Sü
leyman Ağa'nın hançer darbesiyle yere 
serildi. Sonra çocuk padişahın ve anne
sinin korumasıyla görevli yüz yirmi ha
dımı çağırdı, d ışarıda yeniçerilerin top
lanıp sarayı işgale hazırlandıkları sırada 
onların hareketsiz kalışiarına kızarak 
hepsine birer görev verdi. 

••Padişahın Ekmeğini Yiyen 
Yardımına Koşsun" 
Yüz yirmi kızlarağası hançerlerini aldı. 
Sadrazam ile Süleyman Ağa, Turhan Sul
tan 'ın odasına gittiler. Genç vali de sul
tanı uykusundan uyandırıp tehlikenin 
büyüklüğünü anlattılar. 
Bu sözleri işiten Turhan Sultan birden 
yanında yatan oğlunun üzerine kapana
rak onu kolları arasına aldı. Sonra, "Tan
rım mahvolduk" d iye feryat etti. 
Şaşkınlık içinde yatağında doğrulan kü
çük padişah, Süleyman Ağa 'ya ellerini 
uzatarak, "Lala, beni kurtar!" d iye yal
vardı. 
Hükümdarıo kullarına yalvarması karşı
sında çok d uygulanan sadrazam i le Da
rüssaade ağası, çocuk ile annesinin ayak
larına kapandı ve onun uğruna her tür
lü fedakarlığı yapacaklarına dair ant iç
tiler. 
Çocuğu yatak kıyafetiyle kucağına alan 
Süleyman Ağa, salonda bekleşen sarayın 
savunucularının karşısına çıkarak, "Pa
dişahın ekmek ve tuzunu yiyenler, onun 
yardımına koşsun" diye bağırdı. 

7 Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünün korunması ve hizmetiyle görevli olan ve padişahların özel yaşamlarıyla ilgili 
işlere bakan kişilerin başı. 
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Salonun loşluğunun, padişahın görü
nümünün, Süleyman Ağa'nın dokunak
lı sesinin etkisiyle vezirler, ağalar, mabe
yinciler, bostancılar ve baltacılar bu ma
sum kişi ve saltanat simgesi önünde ye
re kapandı ve kanlarının son damlasına 
kadar kendisini savunacaklarına dair 
ant içtiler. 
Süleyman Ağa, IV. Mehmed'i içeri götü
rürken, "Sakin ol padişahım, Tanrı izin 
verirse bütün düşmanlarınızın kelleleri ya
rın ayaklarınızın dibine atılacaktır" dedi. 
Haremde bu heyecan ve merhamet 
sahneleri yaşanırken, sadrazam saraydan 
yaptığı çağrıda bütün paşalara, beyler
beyilere, ağalara, leventlere ve devletin 
öteki yüksek rütbeli memurlarına elle
rindeki silahlı muhafızlarıyla hemen 
saraya gelmelerini, bir saat bile gecike
ceklere ölüm cezası verileceğini ilan edi
yordu .  
Herkesin başına bela olan yeniçerilere 
karşı duyulan sessiz öfke, pad işaha 
olan bağlıl ık andı, Siyavuş Paşa'ya du
yulan güven şafak sökmeden sarayın 
bütün rıhtımlarını, bahçelerini, avlula
rını, dairelerini ,  fedakarlık heyecanıy
la yanıp tutuşan büyük bir kalabalıkla 
doldurmuştu . 
Donanmanın bütün yük gemileri ile 
kayıkları, uzun bir kuşatmaya dayanacak 
silahları, topları ve tersanenin cephane
sini sessizce kıyıya taş ımıştı. 
B ir gece önceki korkunun yerini şimdi 
böylesine çirkin bir suikasti düzenleyen
Iere duyulan öfke almıştı. Kösem Sul
tan'ın adı bütün ağızlarda nefretle anı
lıyordu. Başlarında Süleyman Ağa oldu
ğu halde üç yüz içoğlanı ve bostancı ka-
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Iabalıktan ayrıldı. Şehzade Süleyman'ın 
varlığına dayanarak saltanat sürmeyi ta
sarlayan Kösem Sultan'ın yanından şeh
zadeyi almak üzere sessizce val ide sul
tanın dairesine ilerlemeye başladı. 

Kösem Sultan da Dolapta 
Yakalandı 
Haremağası önce kapıyı açmamakta di
rendi. Fakat içoğlanları hançerlerini çe
kince, yere kapanarak, padişaha açıkla
yacağı itirafları için yaşamının bağışlama
sını istedi. Onu IV. Mehmed'in önüne 
çıkardılar. 
Padişaha babaannesin in  hazines in in 
anahtarlarını verdi. Fakat yalvarmaya 
başlayınca hazırda bekleyen baltacılar
dan biri, baltasıyla başını uçurdu. Göz
leri önünde cereyan eden kanlı olaydan 
çok korkan çocuk, elleriyle yüzünü ka
payarak Süleyman Ağa'nın göğsüne sı
ğındı .  
Bu arada Kösem Sultan'ın özel muhafız
ları olan üç yüz içoğlanı ile ak ve kara ha
remağaları köşkün dış kapısını cesaret
le savunuyor, ancak eşiğe cansız serili
yorlardı. 
Süleyman Ağa, padişahı sadrazarnın el
lerine emanet ederek içoğlanları ve bos
tancılarıyla dış kapıya sald ıranların yar
dımına koştu. Kılıcından kan damlaya
rak ilk olarak harem i le girişi ayıran ge
çiti aşmayı başardı. Koridorlarda ayak ses
leri duyan Kösem Sultan, Bektaş Ağa ile 
yeniçerilerin Şehzade Süleyman'ı tahta 
çıkarmaya geld iklerin i  sandı. Kapıyı 
aralayarak, alçak bir sesle, "Geld i ler 
mi?" diye sordu. 
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Süleyman Ağa, "Evet, yeniçeriler bura
da" diye yanıt verdi .  
Fakat Darüssaade ağasının sesini tanı
yan Kösem Sultan bir hata yaptığını an
ladı. Dairesinin en ücra odalarına kaça
rak, yatakların durduğu dolaplardan 
birinde bulunan gizli hücreye saklandı. 
Orada, Bektaş Ağa 'nın harekete geçip 
kendisini kurtaracağı ana kadar sakla
nınayı umuyordu. Ancak içoğlanları ile 
baltacıların h iddeti ne haremin doku
nulmazlığı, ne de bunca padişahın an
nesi ve babaannesi olan bu kadının yü
celiği önünde dinecek gibiydi .  Süley
man Ağa'nın peşinden haremin iç kı
sımlarına geçtiler. Ancak aviarını bula
madılar. 
Fedakar bir cariye, üzerine gösterişli el
biseler giyerek sald ırganların karşısına 
çıktı ve Kösem Sultan'ın kendisi oldu
ğunu söyledi. Tam hançerlenecekti ki, 
hatayı anlayan Süleyman Ağa içoğlanla
rını durdurdu. Fakat ağanın, Kösem 
Sultan ile anlaşarak onun yaşamını kur
tarınayı tasarladığı sanılarak, adamları ta
rafından ölümle tehdit edildi. Süleyman 
Ağa bir türlü onları i nandıramazken, 
dolapları araştıran zülüflülerden8 Kuşçu 
Mehmed adında biri, yatakların arasın
daki gizli hücreyi buldu. 

Kapısını açınca Kösem Sultan'ın ayak
larını gördü. Sustuğu takdirde kendisi
ne büyük bir servet vereceğini söyleyen 
Kösem Sultan 'ın vaadine rağmen, Kuş
çu Mehmed onu ortaya çıkardı. Kösem 
Sultan, gerekli olabilir düşüncesiyle 
elinde bir kese altın tutuyor, üzerinde en 
zengin elbiseleri bulunuyor, parmakla
rında, kocası Sultan Ahmed'den kalma 
pırlanta yüzükler parlıyordu. 
Eskiden saygı gösterdikleri kadının ola
ğanüstü süsler içindeki görünümüyle 
gözleri kamaşan bir avuç baltacı ve içoğ
lanr, hiddet ve saygı arasında duraksadı. 
Bakışlardaki duraksamayı sezen Kösem 
Sultan, birden kesedeki mücevher ve al
unları havaya sa vurdu. Cellatları yerde
ki altınları toplamak için eğildikleri za
man hemen yandaki odalara geçti. Ora
dan da haremin başka taraflarına kaçıp 
bahçeye çıktı. 
Karanlıktan yararlanarak dışarı çıkmak is
tedi. Fakat baltacılardan daha kindar olan 
bir içoğlanı peşinden koşmuş, tam dışa
rı çıkacakken yakalamış, aralarındaki 
korkunç mücadeleye rağmen onu yere 
yıkarak, baltacılardan yardım istemişti. 
Kösem Sultan' ı  saklandığı yerde yaka
layan zülüflü lerden Kuşçu Mehmed, 
cellat kemendi bulamadığından, odalar-

8 Zülüflü baltacılar: Osmanlı Sarayı'nda hizmet gören bir asker sınıfına "balta cı" denir. Baltacının bir başka adı da "te
berdar"dır. Teber "balta", teberdar "balta tutan" demektir. Baltacılar örgütü l l .  Murad zamanında kuruldu. Bunlar 
selere çıkan ordunun yolu üzerindeki çalılıklan ve ormanlık yerleri temizlemekle görevliydi. Daha sonra saray hizme
tine alındılar. istanbul'un fethinden sonra baltacıların bir bölümü "zülüflü baltacılar" adıyla Yeni Saray'ın hizmetine 
verildi, diğer bölümü de Eski Saray'ın Mercankapısı tarafındaki kışlalara yerleştirildi. Zülüflü baltacıların serpuşlannın 
iki yanından iki örgü, perçem gibi yanaklanna doğru sarktığından bu adla anılırlardı. Haremle sıkı ilişkileri olduğun
dan sağ ve sollarını görmemeleri için yüksek atlas yaka takariard ı .  Bundan dolayı "yakalı baltacılar" da denirdi. Bun
lar Enderun hizmetleriyle görevliydi. Divanhanenin arz odasının süpürülüp temizlenmesi, buralann açılıp kapatılması 
görevleri arasındaydı. 
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dan birinin perdesinin ipek kordonunu 
sökmüş ve valide sultanın boynuna do
layarak, bayıltıncaya kadar sıkmıştı. Sa
m ur kürkleri, küpeleri, bilezikleri, yü
zükleri, kolyeleri katillerin ganimeti ol
muştu. 

Kösem Sultan İki Kez Öldü 
Valide sultanın cesedi, şeyhii l islamın 
fetvasına göre suçluların cesetlerinin atıl
d ığı yere kondu.  Bir baltacının parma
ğı cansız ağzın arasında öylesine sıkış
mıştı ki, parmağını kurtarmak için gırt
lağına hançeriyle vu rmak zorunda kal
mıştı. Kadının öldüğünü sanan içoğlan
ları ile baltacılar, idam haberini u laştır
mak için cesedi bıraktıkları zaman, Kö
sem Sultan'ın birden canlandığını, aya
ğa kalkarak kaçmaya başladığını dehşet
le izlediler. İşini bitirmek için peşine 
düştüler. Yakaladıkları zaman Kösem 
Sultan olağanüstü bir çabayla onlarla bo
ğu ş tu. Ancak sayıca üstünlüğü n altında 
yenildi .  
Balta sapıyla sıkılan kement nihayet son 
nefesini aldı. Bu dev gibi kadının yara
larından, gözlerinden ve kulaklarından 
fışkıran kan, yetmiş yaşını aşmış olma
sına rağmen, d inçliğini ve ancak bir er
kekte görülebilecek enerj isini kanıtlıyor
du .  İmparatorluğu elinden almak için 
onu iki kez öldürmek zorunda kalmış
lardı .  
Torununu tahtan indirmek, zehirlet
mek ve öldürtmek için gizli oyunlara gi
riştiği hakkında halkta uyanan nefret sağ
lam temellere dayanmıyordu. Oysa be
cerileri, imparatorluğa yaptığı hizmetle-
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ri, bir erkek gibi sürdürdüğü saltanat na
ipliği de birer gerçekti. 
Bu üç saltanat dönemi süresince elinde 
tuttuğu Osmanlı İmparatorluğu, adını ta
rihe yazmasa bile, ister istemez onun iz
lerini taşıyacaktır. 
Gençliğinde hayranlık, anndiğinde sev
gi, yaşlılığında saygı uyandıran Kösem 
Sultan, belirsizlikler yüzünden gerçek
lerin ve sırların tam anlamıyla aydınla
namadığı saray faciaları sonunda zekası
nın en güçlü olduğu dönemde naipJiği 
ve yaşamını kaybetmişti. 
Yaşamı, Doğu milletlerinin devlet anla
yışında görülen annelik dehasının bir anı
tı gibidir. Hurrem Sultan daha baştan çı
karıcı ve daha iyi bir eş idi. Kösem Sul
tan ise daha erkekçe ve daha çok anne 
olarak hareket etmişti. İ lki çekiciliği, 
ikincisi dehasıyla hüküm sürmüştür. 
Yine ilkinin saltanatı güzelliğinin sonuy
la biterken, ötekiniokİ ancak yaşamının 
sonuyla noktalanmıştır. Hurrem Sultan 
her şeyini doğaya borçluyken, Kösem 
Sultan her şeyini ince politikasına borç
ludur. 
Her ikisi de, kadınları özgürlükten ve 
toplum yaşamından yoksun bırakan ya
saların varlığına rağmen, Müslüman ül
kelerde bile bu kuralların güçsüz kala
cağını ortaya koymuşlardır. Yasalar do
ğanın verdiği bazı hakları kıskançlıkla ve 
nankörce almıştır. Ancak Doğu sarayla
rının bu kadınlarına, evlilik yaşamında 
duyulan aşk ve doğurduğu çocuk saye
sinde saygı ve merhamet beslenmiştir. 
Böylece sultan hanımlar imparatorluk yö
netimleri üzerinde etki sahibi olacak bi-
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çimde güçlenmişlerdir. Bir kocanın duy
duğu aşk ya da bir oğlana sahip olmanın 
sağladığı saygıyla saltanal sürmek, bir ka
dın için taht dışında kalmak değil, aksi
ne iki kez saltanat sürmek demektir. 

Altın ve Gümüş Dolu 
Çuvallar 
Kösem Sultan 'ın katledilmesi ile Siya
vuş Paşa 'n ın sarayda açtığı Sancak-ı 
Şerif çevresinde halkın toplanması, is
yan nedenleri ortadan kalkan yeniçeri
leri sindirdi .  Bu durum, camide toplan
mış olan ağalar ile din adamlarını korkut
maya başladı .  
E n  büyük suçlu olduğu için, durumdan 
en çok etkilenen Bektaş Ağa, isyan çı
karmayı ve kenti kundaklamayı önerdi. 
Böylece sarayın çevresinde toplanmış 
olan halk evini, dükkanını ve çoluk ço
cuğunu kurtarmak için dağılacaktı. Atı
na bindi ve umutsuz bir biçimde kışla
Ianna dönen yeniçerilerin önüne çıkarak, 
askerin validesini katleden haremağala
rının boyunduruğuna karşı ayaklanma
larını istedi. Bir gün önceki tasarıların
dan vazgeçtiğini, fakat valide sultanın 
öcünün alınması gerektiğini anlatmaya 
çalıştı. 
Kararsız yeniçeriler belirli bir soğukluk
la ağalarını d in liyorlardı .  Düşmanları
nı topluluk önünde suçlayarak küçük 
düşürmek isteyenlerin her zaman yap
tıkları gibi, yeniçerilerden biri şöyle ba
ğırdı :  

"Sen valide sultanın mirasçısı, oğlu ya da 
kocası mısın ki ,  padişaha karşı onun da
vasını savunuyorsun?" 
Daha önceleri ihtiyar Kösem Sultan'ın 
kocası olmak istediği hakkında bir dedi
kodu olması, bu alaylı sözlerin bütün ye
niçeriler arasında kahkahalarla karşı
lanmasına neden oldu . 
Yeniçeriler ağalarını dertleriyle baş ba
şa bırakarak, itaat içinde kışialarma çe
kildiler. 
Sİpahiler ile kargaşalık çıkarmak işte
meyen bazı yeniçeri ortalarının mensup
ları, geeeki ayaklanmayı desteklemedik
lerinden, sabahleyin sarayın kapısına ge
lerek savunucuların saflarına katıld ılar. 
Siyavuş Paşa'nın öğüdüne uyan padişah, 
asiler tarafından çoktan terk edilmiş 
olan Orta Camisi'ne bir hattı şerif yolla
yarak, bütün yeniçeri ağalarını, kulket
hüdasını9 ve Bektaş Ağa'yı derhal huzu
runa çağırdı. 
Her şeyin sonu demek olduğunu anla
yan Bektaş Ağa, bu hattı şerifı alınca as
kerleri yeniden ayaklandırabilmek için 
kışialarıo önüne altın ve gümüş dolu çu
vallar yolladı. Yeniçeriler, bir asinin pa
rasına dokunmak korkusuyla çuvallan aç
maya cesaret edemediler. Ancak yaşamı 
söz konusu olduğu zaman kesen in ağzı
nı açtığı için Bektaş Ağa'yı suçladılar. 
Ağalar, din adamları ve ikinci derecede 
komutanlar saraya özür mektupları ya
zarak bir açgözlü tarafından kandırıld ık
larını belirtti ler ve teslim oldular. Padi-

9 Yeniçeri Ocağı'nın büyük rütbeli subaylarından birinin unvanı. Ocak kethüdası da denirdi. Kethüda, yeniçeri ağası
nın yardımcısıydı. Bunlar ocaktan yetiştikleri için, yeniçeriler arasında ağadan daha çok sayılırlardı. Kethüda, ağa di
vanı üyesiydi .  
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şahın isteklerini yerine getirdiklerin i  
sandıklarından böyle davrandıklarını da 
söylemeyi unutmadılar. 
Bektaş Ağa sonunda onları izlemek zo
runda kaldı. Kışlalarda sahip olduğu 
saygınlığının, kendisini sarayın intika
mından koruyacağını sanıyordu. 
Siyavuş Paşa pişmanlık duyan suçlula
rı sahte bir hoşgörüyle karşıladı. Bektaş 
Ağa'yı Bursa'ya atadı ve hiç zaman yitir
meden hemen Bursa'ya hareket etme
sini istedi. Bektaş Ağa belki küstahlığın
dan, belki de korkusundan kenti terk e
deceğine, kaçıp bir yere saklandı. 
Ertesi gün yeni Yeniçeri Ağası Hasan Pa
şa tarafından ele geçirili nce, bir uyuz eşe
ği n üzerine bağlandı. B ir gün önce ken
disini alkışiayan askerlerin yuha ve lanet 
sesleri arasında saraya gönderildi. 

Hamamdaki Küplerden 
Değerli Takılar Çıktı 
Haksız olarak halkın sevgisini kazanmış 
olanlar iktidar mevkiinden indikleri za
man o sevginin artık peşlerinden gelme
d iğini görürler. 
Halk, büyümesine neden olduğu isyanın 
bütün günahını bir kişinin üzerine yık
mayı sever ve başanya ulaşınarn ış isyan-

ların sonunda, ayaklanmayı kışkırtanla
rın kanlarında yıkanmaktan hoşlanır. 
Dolabın içinde yakaladığı Kösem Sultan'ı 
ayaklarından sürüyerek dışarı çıkaran ve 
boğdurulorken baltasının sapını veren 
Kuşçu Mehmed, Bektaş Ağa'ya hakaret 
eden kalabalığa rastladı. Yenik düşmüş 
ağaya, "Hain! Sana ne yaptım ki, dün be
nim başımı istedin?" diye haykırdı. 
Bektaş Ağa, sarayın avlusunda dilsizler 
tarafından idam edildi, cesedi denize atıl
dı. Açgözlülüğü sonunda ölümüne neden 
olmuştu. Hamamlarından birinin kah
nı altında duvara gömülü, Kösem Sul
tan'ın serveti olarak iki küp dolusu altın 
ve takı ele geçirildi. 
Suç ortağı Kara Çavuş, padişahın huzu
runa çıkarıldığı zaman, kadınlar gibi ağ
ladı. "Suç işlemeden önce ağlamalıydın, 
hain" diye bağıran bostancıbaşı, dilsizle
re işaret ederek gözyaşlarını ölümle kes
melerini istedi. Suikastın üçüncü önde
ri kulkethüdasının kesilmiş başı, birkaç 
gün sonra bir köylü tarafından Istanbul'a 
getirildi ve sarayın kapısına asıldı. 10 
Divan başkatibi ve gökbilimci su ikas
ta katı l ınamasına rağmen, Kösem Sul
tan ile olan yakınlığının kurbanı oldu. 
Bir alaylı sözü ünlü bilginin yaşamına 
mal olmuştur. 

10 Kösem Sultan ölümünden sonra geride büyük bir servet bıraktı. Yıllık gelirleri toplam olarak iki yüz elli bin riyal tutan 
beş büyük has (Menemen, Gazze, Zile, Ezdin ve Kilis'te), elli bin kuruş değerinde iki bin yedi yüz şal, yirmi sandık florin, 
birçok ta kı ve çeşitli eşya bu servetin bir bölümüdür. Ancak Kösem Sultan hiçbir zaman eli sıkı bir kişi olmadı. Çevresin
deki insanların pek çoğu na yardım ederdi. Her yıl recep ayında kıyafet değiştirerek hapishaneleri dolaşır, katillerin dışın
da bütün mahkumları sevindirirdi. Bu yüzden ölümüne üzülenlerin sayısı bir hayli çoktu. Kösem Sultan'ın hayır eserleri ara
sında Üsküdar'daki Çinili Cami ile yanındaki mektep, çeşme, darülhadis, çifte hamam, sebil; Anadolukavağı yakınındaki 
Valide Medresesi mescitleri; istanbul'da Çakmakçılar Yokuşu'ndaki Valide Hanı ve Topkapı dışındaki bahçesi gösterilebf
lir. Ayrıca Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin çeşitli kazalarında, istanbul'da Galata ve Eyüp'te, Eğriboz, M idiili ve Kıbrıs ada
larında vakıfları vardır. Kösem Sultan, IV. Mehmed'in hükümdarlığının i lk yıllarında validei muazzama, koca valide, üm
mülmüminin, sahibetülmakam, validei atika ve validei kebire sıfatlarıyla bir hükümdar gibi saltanat sürdü. 
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Bu bilgin sondan bir önceki sadrazarnın 
döneminde, mevkilerin para karşılığın
da satılması rezaletleriyle çalkalanan 
saraydan çıkmış, yolda arkadaşlarından 
birine rastgelmişti. Nereden geldiğini so
ran arkadaşına, sözlerine bir küçümseme 
ifadesi vererek "Köle pazarından geliyo
rum" demişti. 
B ilgin cellatı beklemeden hançerle in
tihar etmiş ve ölürken imparatorluğun 
çökmeye başladığını belirtmiştir. 
Zenci Darüssaade Ağası Süleyman Ağa, 
soğukkanldığı ve cesaretiyle geceleyin 
sadrazarnın yokluğunda efendisini kur
tarmak için büyük gayret gösterdiğinden, 
saraydaki hizmetlerin en yüksek rütbe
si olan kızlarağalığına getirildi. 
O gece gerçekten bir sadrazam gibi 
davranmıştı. Şimdi gerçek valide sultan 
ve padişah naibesi olan Turhan Sultan, 
Süleyman Ağa'ya kızlarağası rütbesini 
vererek, padişahın bakımını tamamen 
ona bıraktı. 
İmparatorluğun ilk basamağından en 
üstten bir önceki basamağına kadar 
yükselen bu Habeş köle, bütün olanak
larıyla etkinliğini kullanmasını bilmiştir. 

Bir Hadımın Egemenliği 
Siyavuş Paşa, bir çocuk ile kadının ağ
zından kendisine buyruklar veren bir ha
dım gözdenin, yani Kızlarağası Süley
man Ağa'nın altında yalnızca ad olarak 
kalmış olan sadrazamlıktan bıktı. 
"Zenci haremağaları ile beni mahkum et
meye çalıştıkları bu utanç verici kulluk, 
bir sadrazarnın iktidarı olamaz" diyordu. 

Bu şikayetler ona bir suç isnat edilme
sine neden oldu. Eski Darüssaade ağa
sı olan şimdiki kızlarağasına duyduğu gö
nül borcunun tutsağı olan valide sultan, 
hem imparatorluğu ayakta tutabilecek 
kuvvette, hem de Süleyman Ağa gibi ha
dıma tahammül edebilecek tevekkülde 
bir sadrazam arıyordu. 
Bu özellikleri toplayan bir tek adam 
vardı, o da Köprülü Mehmed Paşa'ydı. 
Bu paşa imparatorluğu parçalayan grup
lardan hiçbirine dahil olmamıştı. Bi,itün 
ömrünü savaşlarda ve divanlarda tüket
miş, şimdiye kadar lütuf aramayı kü
çümsediği için d ikkati çekmemişti . 
Kişiliklerinde imparatorluğun selame
tinin yüceliğin i  sağlayacak yetenekler 
olduğu halde, ancak devletin çöküş an
larında görev başına çağrılacak adam
lardan biriydi .  Adı yine saray koridor
larında dolaşıyordu. Fakat üstün yete
neklerinden çekinen valide sultan ku
lakların ı  bir kez daha onun adına tıka
mıştı. 
Kızlarağası Süleyman Ağa, valide sultan

dan, Siyavuş Paşa'nın görevden alınma
sını ve idamını istedi. Turhan Sultan ise 
sadrazarnma Malkara'da onurlu bir sür
günü layık gördü. Kızlarağası onun ye
rine, ikinci çocukluk dönemini yaşayan 
doksan iki yaşındaki Gürcü Mehmed Pa
şa'yı sadrazam yaptırdı. 
Yaşlılığı sayesinde o mevkie layık görül
müştü. Süleyman Ağa bu gölge sadraza
rnın arkasından devleti yönetmek istiyor
du. Valide sultanın kulağına Köprü
lü 'n ün adını fısıldayan danışmanlarını ve 
bizzat Köprülü Mehmed Paşa 'yı da baş
kentten uzaklaştırdı. 
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Aşırı vergiler hazinenin yeniden dolma
sını sağladı. Yeniçeri ağalığı, defterdar
lık, başmabeyincilik, vezirlik gibi ma
kamlar sarayın dalkavuklarına ve Süley
man Ağa'nın soytan iarına verildi . İbşir 
Paşa ile büyük isyancının oğlu Abaza Pa
şa Karaman'da isyan bayrağı çekerek 
Bursa'ya kadar ilerledi. Onlarla u tanılma
dan pazarlık edildi. Çekilmeleri ve ita
at altına girmeleri, ancak eyaJetler ve ba
ğışlar verilerek sağlandı. 

"Ak ya da Kara Sakal 
Sorunu Görü�ülmüyor" 
Ayaklanmaların ve kargaşanın hiç eksik 
olmad ığı Mısır'ı Babılili'den doğrudan 
doğruya yönetmek mümkün olamıyor
du. Padişah, bu önemli eyalette alınacak , 
önlemleri görüşmek üzere büyük bir Di- · 

van düzenlettirdi. 
Valide sultan oğlunun yanında önü ka
fesl i  balkondan görüşmeleri izliyordu . 
Sadrazam, ihtiyarlığın verdiği geveze
likle söz alarak Mısır'da yaşam boyu va
l i l ik yönetiminin uygu lanmasını sa
vundu. 
O Divan'daki konuşması ile sonradan ta
nınacak bir devlet adamı olan Mesud Pa
şa bu öneriye şiddetle karşı koydu.  Sad
razam, ısrarla önerisinin kabul edilmesi
ni istedi. Hatta bu konuda ilerlemiş ya
şına saygı için bunu kabul etmelerini di
ledi. 
Artık daha fazla sabredemeyen valide 
sultan yerinden kalktı, önündeki kafe
si açarak, "Lala, burada ak ya da kara sa
kal sorunu görüşülmüyor. Önemli olan 
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en iyi öneriyi ve en mükemmel çözüm 
yolunu bulmaktır" diye bağırdı. 
Mesud Paşa artık valide sultanın güve
nini kazanmıştı. Akşamüstü Deniz Köş
kü denilen yerde ikinci kez Divan top
landı. Burada görüşülecek sorun deniz
cilikti. Sadrazam, Mısır üzerine yaptığı 
konuşma gibi yine birtakım garip öne
rilerde bulundu.  Valide sultanın deste
ğinden cesaret alan Mesud Paşa, sadra
zarnı cahillik ve beceriksizlikle suçladı. 
Daha önceden yapacakları annesi tara
fından öğretiimiş olan padişah, Gtircü 
Mehmed Paşa'ya bir hattı şerif yollaçlı. 
Sadrazam, hattı şerifi okuyamayacağım 
söyleyince, şeyhülislam kağıdı eline al
dı ve kısa cümleyi okudu: 
"Sadrazamım, hemen devletin mühür
lerini geri ver ! "  
Sadrazam titrek elleriyle boynunda ası
lı mühür kesesinin ipini bir türlü çözme
yi başaramıyordu. İnsanların nankörlü
ğü ve adaletsizliği hakkında ınırıldandı
ğı birkaç şikayet sözü pek duyulmadı. 
Onun felaketi üzerine keı\di başarısını 
kurmayı tasarlayan Mesud Paşa, duygu
larında bir merhamet ve sözlerinde bir 
utanma duymadan nefretle Gürcü Meh
med Paşa'ya hakaret etti, ihtiyar paşa ağ
layarak Divan'dan çekildi. 
Yaşlılığı Tanrı'nın bir vergisi ve deneyi
mi dünya işlerinin canlı bir vahyi gibi gö
ren Osmanlılarda, yaşlılara karşı böyle ha
kare tl er pek az görünür. 

Sadrazam Seçimi 
Padişah ertesi gün Divan 'ı tektar topla
dı ve ilk olarak bir sadrazam seçilmesi·işi-
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ni gündeme getird i. Şeyhülislam bu se
çimi tamamen padişaha bıraktı. Mesud 
Paşa, imparatorluğun başına bir kay
makam getirilmesini ve bir süre böyle 
yönetilmesini önerdi .  
Ötekiler de ordu arasında çok sevilen ve 
sayılan Girit Başkomutanı Hüseyin Pa
şa'nın sadrazam olmasını savundu lar. Hü
seyin Paşa'nın komutasındaki ordunun 
başsız kalacağını, bunun da Venediklile
rin işine geleceğini ileri süren yeniçeri ve 
sİpahi ağaları bu öneriye karşı çıktı. 
Devlet sorunları üzerinde söz söyle
mek cesaretine gitgide daha fazla sahip 
olan Turhan Sultan, ağaların önerilerini 
destekleyerek onların gözüne girmeyi is
tediğinden, Yiğit Hüseyin Paşa'nın se
çilmesine karşı çıktı. 
O zamana kadar adından pek fazla söz 
edilmeyen bir paşanın üzerinde anlaşma 
sağlandı. Bu merhametsiz sertliğiyle bir 
sadrazamdan çok, bir eeltadı müjdeleyen 
Ahmed Paşa'ydı. İçoğlanları Atmeyda
nı'nda parçalanan bir sadrazarnın katip
liğine kadar yükselmiş, o suikasttan 
zorlukla yakasını kurtarmış, terörün an
cak terörle önlenebileceğine inanmış es
ki bir Arnavut devşirmesiydi .  Hareket
lerinde mutlak bir bağımsızlık şartıyla 
sadrazamlığı kabul etti. 

rrPadişahım, Kıyamet Günü 
İki ElimYakanda Olacak" 
Yeni sadrazam kısa süren yönetimi sıra
sında son zamanlarda isyanlara neden 
olanlara karşı şiddetli ve sürekli bir te
rör havası estirdi. Süleyman Ağa'ya ha
karet etti, hatta bu gözde hadımı Mısır'ın 

ücra bir bölgesine sürdürdü. Kırım'daki 
bir hiddet sırasında Kefe kadısının saka
lından tel kopardığı için şeyhülislamı az
letti . 
Kaptanıderyayla yaptığı şiddetli bir tar
tışma vezirlerin, ağaların ve haremin 
aleyhine dönmesine neden oldu. Valide 
sultanın boyunduruğundan kurtulmak 
için, Bektaş Ağa gibi bir başka sultanın 
oğlunu IV. Mehmed'in yerine getirme
yi tasarladığı hakkında söylentiler çoğal
maya başladı. Haremin saflığı aziedilme-
sine ve öldürülmesine yol açtı. 

' 

Hazırladığı tuzağın fark edilmemesi 
için Turhan Sultan ona bir sürü armağan 
verdi. Eğlencelerden bir gün önce sarnur 
kürk ile sapı değerli taşlarla işli bir han
çer gönderdi. 
Bu armağanları görenler sadrazaını kut
lamaya başlayınca, "Cahiller, sarayı ne 
kadar az tanıdığınız belli . Bütün bunlar 
katledileceğimi gösteriyor. Padişahıma 
hizmet etmek için herkesi aleyhime 
çevirdim. Her şeye direnerek, felaketi
mi hazırladığırnın farkına varamadım. 
Şimdi ektiğiınİ biçiyorum" dedi. 
Geceleyin beklenmedik bir anda saraya 
çağırıldı. İdam edileceğini anlayınca, 
aptes aldı, namazını kıldı ve ölüme git
meden önce, "Allahıma şükürler olsun, 
düşmaniarım da benden sonra pek yaşa
mayacaklardır" d iye konuştu. 
Kendisini huzuruna kabul eden padişah, 
yaşından umutmayacak bir öfkeyle sad
razama çattı. Sonra bostancılara dönerek 
boğdurutınası için işaret verdi. Ahmed 
Paşa IV. Mehmed'in önünde eğilerek 
şöyle dedi: 
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"Padişahım, beni haksız yere öldürtü
yorsun. Kıyamet günü iki elim yakanda 
olacaktır." 
Çocuk padişah gözlerin i çevirdi ve dil
sizlere işlerini bitirmeleri için işaret ver
di .  Cesedini kızına verdiler, o da baba
sını Üsküdar'da hazırlattığı türbeye def
netti. 

Sadrazam Olmak İçin 
Geldi, Canından Oldu 
Bütün suçu, kendisine h izmet edenle
ri desteklemeyecek kadar zayıf bir ik
t idar için çok çal ışmaktan ibaretti .  
Düşmanlarından Kaptanıderya Der
viş Mehmed Paşa, yerine sadrazam 
olarak atandı .  
Eyaletlerdeki karışıklıklar başkente sıç
radı. Kendini peygamber sanan Urmiye
li bir şeyh, İstanbul'da cami cami dola
şıyor ve Osmanlıların başına gelen her 
türlü felaketin Turhan Sultan yüzünden 
olduğunu, onun için bu kadını sürmek 
ya da bir paşayla evlendirrnek gerekti
ğini söylüyordu .  
Bu iddialar halkı kışkınmaya başlayın
ca, şeyh geceleyin yakalandı. Bir kayığa 
bindirilerek başkentten uzaklaştırıldı, 
dağlara sürüldü. Mısır Beylerbeyi Abdur
rahman Paşa, sadrazamlığı satın almak 
üzere Kahire'de edindiği servetle lstan
bul'a koştu. Fakat Sultan İbrahim'in kat
li olayına karışmakla suçland ı. 
Eski bir haremağası olan Abdurrahman 
Paşa saraya girerken idam edildi. 
Bu idam olayı hadımları korkuttu. Bun
dan sonra saraydaki kadınların etkinliği 
daha da arttı . Kösem Sultan tarafından 
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sarayın kahvecibaşısına verilen IV. Meh
med 'in sütannesi ile yine Kösem Sul
tan'ın gözdelerinden Erzurum Beylerbe
yi M urteza Paşa 'ya verilen Antar adın
daki cariye, haremin egemenliğini elle
rine geçirmek üzere birbiriyle zorlu bir 
mücadeleler veriyorlardı. Bunca olaya ne
den olan padişahın kardeşi Şehzade Sü
leyman, ölümle taht arasında, bir çeşit 
araf olan bir köşke kapatıldı. 
Sultan IV. Mehmed 'in kızlarağası olan 
Bayram Ağa, Süleyman Ağa'nın sahip ol
duğu etkinliği elde etmeye başladı .  Pa
d işahın oyun ve eğitim arkadaşları olan 
içoğlanları bile annesine karşı kıskanç
lık duyuyorlardı. 
lçoğlanları ve padişah arasında doğan sa- · 

mimi hava için hocalar Bayram Ağa'yı 
uyardı. B ir gün padişahın yaşıtı çocuk
larla oyun oynarken olağanüstü zevk al
dığını anlayan Bayram Ağa, Sultan Meh
med'e işaret ederek içeri girmesini iste
d i. Padişah, kızlarağasına şiddetle karşı 
koydu.  
Valide sultana giden Bayram Ağa, parli
şahın itaatsizliğini anlattı. Fakat oğluna 
karşı şefkatli davranan valide sultan, Pa
d işah IV. Mehmed'in içoğlanları ile is
tediği gibi zaman geçirmesine izin ver
di .  Yine de kendi bildiğini okumaya ka
rarlı olan Bayram Ağa, padişahın odası
na girerek, çocuğu kolundan tuttu ve zor
la dışarı çıkarmak isted i. 
Bu duruma üzülen içoğlanları hançerle
rini çekerek kızlarağasının ijzerine sal
d ırd ı. Dils izler Bayram Ağa'yı kızgın 
gençlerin elinden zorlukla kurtard ı. 
Maaşlarının eksik paralada ödendiğini 
anlayan sipahileri kendi taraflarına çeken 
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içoğlanları bir isyana neden oldular. Si
pahiler defterdarın sarayını yağmaladı. 
Tütün içmelerini yasaklayan yeniçeri 
ağasının buyruklarını tanımadıklarını 
ilan ettiler. Sarayın avlularında, "Bırakın 
tütün içelim! Yoksa bizi yoksun ettiği
niz ,bu duman size karşı isyan ın ateşi ola
caktır" d iye bağrıştılar. 

isyanlar ve idamlar 
Birbirini izledi 
Derviş Mehmed Paşa, imparatorluğun 
bu sıkıntılı günlerinde öldü .  Korku ve 
rüşvet, Anadolu'da isyanların çıkmasına 
neden oldu. 
Bu ayaklanmalar, bir süre sonra bağış
lanan lbşir Paşa'nın sadrazam ol
masını sağladı. Sadrazamlık 
rütbesi, İbşir Paşa'nın küs
tahlığını artırmaktan baş
ka işe yaramadı. Anado
lu'da bastırılması gere
ken isyanları bahane 
ederek, beylerbeyili
ğini yaptığı Halep'ten 
ayrılmayı reddetti. llk
baharda bütün bey
lerbeyilerin Konya'da 
toplanmasını isteyerek, 
İstanbul'a sadrazam ola
rak değil, bir fatih olarak 
girmeyi tasarlıyordu .  
Bütün Anadolu lbşir Pa
şa'ya imparatorluğu anarşiden 
kurtaracak adam gözüyle bakı
yordu. Saray ve başkent böylesine 
küstah bir adama sadrazam rütbesi ve
rildiği için korkmaya başlamıştı. 

Divan toplantılarındaki kararsızlık, top
lantıları bir dövüş alanına çeviriyordu. 
Kaptanıderya, padişahın gözü önünde 
kendisini Sultan İbrahim'in ölümün
den sorumlu tutan haremağalarının han
çerleri altında can vermekten ancak ka
çarak kurtuldu. İzmit' e kadar gelmiş olan 
İbşir Paşa, İstanbul'a kahramanlar gibi 
girdi. Sadrazarnın ihtirasını kamçılamak 
isteyen valide sultan, IV. Mehmed'in kız 
kardeşi Ayşe Sultan'ı ona eş olarak ver
di. İbşir Paşa, Divan'daki bütün karşıt
larını ya sürdü, ya da öldürttü . 
Defterdar Moralı Paşa, valide sultanın 
buyruğuyla dört çavuş tarafından evin
den alındı ve yol kenarında boğuldu. Bu 
arada yeniçeriler sadrazama karşı kışkır

tılmıştı. 

lard ı .  

İbşir Paşa'nın Yeniçeri Oca
ğı'nı kaldırıp yerine Anado

lu'  dan getirdiği birlikleri 
yerleştireceği hakkında 
dedikodular yayılmıştı. 
Atmeydanı'nda yeni
çerilerin meşalelerin 
ışığı altında ileri sür
dükleri i tiraz, bir an
da bütü n  kenti İbşir 
Paşa'ya karşı ayaklan
d ırdı. 

Sadrazam saraydan ka
çarken isyancı lar evini 

yağmalıyor ve orada rüş
vet ve zorbalık yoluyla 

elde edi lmiş dört yüz bin 
duka altınlık servetini buluyor-

IV. Mehmed 
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Divan toplantısında padişah, "Şimdi ne 
yapacağız?" diye sordu. 
Herkes susuyordu.  lbşir Paşa'nın için
de bulunduğu feci durumdan cesaret 
alan ve herkesin şikayetçi olduğu zali
me karş ı duyulan ortak düşmanlığı di
le getirmek isteyen yeniçeri ağası söz 
aldı .  
E liyle sadrazaını göstererek "Padişa
h ım, kulların senden memnundur; fakat 
[alanı istemiyorlar" dedi. 
Kaptanıderya da şöyle konuştu: 
"Sadrazam ile şeyhül islam yaşadıkça 
askerler dağılmayacaklardır." 
İhtirasının kurbanı  olan lbşir Paşa mü
hürleri vermek için eğildi. Kudretliyken 
ne kadar küstahsa, güçsüz kaldığı zaman 
da o kadar alçakgönüllü olmuştu. Sara
yın kapılarının arkasına birikmiş olan as
kerler "Bize başın gerek!" diye bağırı
yorlardı. 
lbşir Paşa'nın kesilen kafası Atmeyda
nı 'nda kapıkulu askerine gösteri ldi .  
Halk bir oyuncak gibi bu kafayı elden ele 
dolaştırıyordu. 
Sonunda kesik başı yeniçeriler bir mız
rağın ucuna geçirdiler. Taraftarları da 
onunla birlikte ortadan çekildi. Askerler 
arasında sağlanan saygınlığın, kamuoyun
dakine göre daha az derin kökleri vardır. 
Yalnızca isyan arkadaşı Abaza Paşa, Üs
küdar'daki bir avuç askeriyle İdaınından 
sonra bile lbşir Paşa'nın davasını gütme
yi sürdürdü. 
Abaza Paşa'nın buyruğundaki birliğin ya
rısı Üsküdar'dan lstanbul 'a geçerek 
ayaklanmış olan yeniçeriler ile sİpahile
re katılmıştı. Daha önce İbşir Paşa'nın 
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kahyası olan Kürt Mehmed adında biri 
şimdi Üsküdar'a geçmiş, Abaza Paşa'yı 
yeni sadrazama itaate zorluyordu. 
Bu kadar alçaklığa tahammül edemeyen 
Abaza Paşa, kahyaya bir hayli hakaret et
tikten sonra askerlerini yanına alarak Ka
raman dağlarına çekildi. 

Padişahın Gözü Önünde 
Sonunda haremden bir sultan kocası 
olan E rmeni  Süleyman Paşa, valide 
sultan tarafından saclarete layık göri.i'l
dü. Güçsüz ve zaaf içindeki el i  yöneti
min genel çöküşünü yavaşlatamazdı. O 
da duruma boyun eğdi. Köprülü Meh
med Paşa 'nın adı yeniden duyulmaya 
başlıyordu .  
Fakat devlete boyun eğmenin bile pa
rayla satın alındığı bir dönemde Köprü
Iii Paşa'nın basit serveti, rakipleri için uy
gun bahane oluyordu. Süleyman Paşa bi
le, "Serveti olmayan bir adam nasıl im
paratorluğu yönetebilir?" diye hayretle 
bağırmıştır. 
Devletin mührü bu sefer Girit fatihi Hü
seyin Paşa'ya yollandı. Gelinceye kadar 
İstanbul'da bir kaymakam sadrazamlık 
görevini yürütecekti. Bu kaymakam aç
gözlü ve hilekar bir adam olan Kaptanı
deeya Zurnazen Paşa'ydı. Saclareti ken
disi için düşünüyordu. Kapıkulu asker
leri arasında kışkırttığı isyan, padişahı 
Ayak Divanı toplamak zorunda bıraktı. 
Askerler, gelenekiere aykırı bir biçimde 
padişahın Bab ısaadet'ten çıkarak, toplan
d ıkları meydanın köşesinde olan Alay 
Köşkü'nün balkonunda görünmesini is
tediler. 
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Sultan IV. Mehmed balkonda bir kafe
sin arkasına oturdu. Fakat yapılan teza
hürat sonunda kafesi kaldırtmak zo
runda kaldı. Çocukluk yıllarının danış
manları yanına yaklaşarak sorulacak so
rulara uygun yanıtlar vermesini sağlamak 
için kulağına fısıldıyorlardı. 
Artık padişahın tek başına düşünüp ka
rar verecek yaşa geldiğini haykıran asker
ler, danışmanların uzaklaşmalarını iste
di. Buna rağmen, biri ak, öteki zenci iki 
haremağası balkonda, kalabalığa görün
meden ayaklarının d ibine çömelerek 
yanıtları fısıldadılar. 
Halkın adına söz alan Hasan adında bir 
kadı, aşırı hareketlere son verilmesini ve 
bir listeyle sunulan otuz kiş·inin kellele
rini istedi. Padişahı ikna etmek için 
ayarı bozulmuş paralardan bir avuç pa
rayı da yere savurdu. 
Adları l istede yazılı olan iki haremağa
sı, padişaha kaçamak vaatler vermesi
ni öğütlüyorlardı. Kaymakam pencere
ye gelerek padişahın adına, otuz kişinin 
yakalanarak sürüleceğine söz verdi. 
Fakat padişahın gözüne girmek için, 
"Ama onların kellelerini istemeyin" 
dedi .  
Gözü dönmüş olan kalabalık, "Sen ken
di kelleni muhafaza etmeye bak" diye 
bağırarak yanıt verdi. 
Talihsiz padişah ayaklarının dibinde 
deminden beri yaşamlarını kurtarmak 
için çalıştığı iki haremağasının zorla alı
narak götürüldüğüne tanık oldu.  
Gözleri önünde her ikisi de öldürüldü. 
Cesetleri balkondan kalabalığın üzerine 
atıldı. Lala, başdefterdar, kapıağası, kız-

larağası, Başgümrükçü Hasan Efendi, sa
ray amiri Şaban Halife, kahvecibaşı, 
her iki valide sultanın gözdesi Meleki 
Hanım ve ötekiler kalabalık tarafından 
istendikçe, padişah gözyaşları içinde 
reddediyor, fakat sonunda hepsi boğdu
rolarak balkondan aşağı fırlatılıyordu. 
Cesetlerden oluşan yığın köşkün balko
nunun hizasına kadar çıkmıştı. Kayma
kam Zurnazen Paşa, tasarladığı gibi 
bunca cana kıydırdıktan sonra devletin 
mühürlerini eline aldı. Fakat henüz IV. 
Mehmed tarafından sadrazam ilan edil
mişti ki, onun da talihine engel oldular. 
Mührü teslim aldığını görünce, hep bir 
ağızdan, "Sefil herif! Sadrazam olmak 
için mi bizleri ayaklandırdın?" diye hay
kırdılar. 

Çınar Ağacına Asıldılar 
Ayıplama haykırışiarı Zurnazen Paşa'nın 
henüz elde ettiği makamdan uzaklaştı
rılmasına neden oldu. Eski Sadrazam Si
yavuş Paşa Malkara'dan çağrılarak bu gö
zünü kan bürümüş azınlığı yönetmek 
üzere atandı. 
Yeniçeriler ve halk tarafından sürükle
nen otuz ceset büyük bir çınar ağacına 
ayaklarından asıldı. Aynı çınara, çağtınız
da Sultan Il .  Mahmud atalarının öcünü 
almak için son kez isyan eden yeniçeri
leri astırmış ve bu ocağı tarih sahnesin
den silmiştir. Bu olaya, Sultan IV. Meh
med'in gençlik çağlarının lanetli günle
rini anmak için "Çınar Yakası" denir. 
Bu büyük kıyım ve iğrenç ganimetler ye
niçerilerin isteklerini tatmin etmemişti. 
Siyavuş Paşa'nın İstanbul'a gelmesinden 
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önceki on gün içinde halk her sabah o çı
nara gelerek geceleyin asılmış olan ye
ni cesetleri sayar ve izlerdi. 
Haremindeki sefahatın sonunda gut 
hastalığına yakalanmış olan Siyavuş Pa
şa, Malkara'dan geldikten pek az sonra 
düşmanı olan defterdan boğdurttuğu ge
ce öldü. Kurban ile katil beraberce me
zarlığa götürüldü. Belki de ilahi adalet 
önünde birbirini suçlamak ya da özür di
l emek üzere son yolculuklarına birlikte 
çıktılar. 
Suriye Beylerbeyi Boynueğik Meh
med Paşa sadrazamlığa getirildi. İran ile 
yapılan savaşlar sırasında aldığı kırk ya
radan )iri, boyun adalesini zedeleyip ba
şını e(ı;ik yaptığından kend isine bu la
kap verilmişti . Sadrazarnın İstanbul'a 
gelmesi beklenirken,  yeni  Kaymakam 
Yusuf Paşa, Sultanahmet Meydanı'nda 1 1  
geceleri kol gezerek, yeni kurbanları çı
nara asmaya hazırlanmış isyancıları te
mizledi .  
Sancakı Şerif çevresinde toplanmış ye
niçerilerin arasında bulunan elebaşıları
nı tek tek yakalatarak hepsinin kafala
rını vurdurdu. 
Bu cinayetierin ertesi günü, Kenan Pa
şa komutasındaki Osmanlı donanması
nın Çanakkale ağzından Venedikliler ta
rafından bozguna uğratıldığı haberi du
yuldu. 
Bu deı;ıiz savaşında Amiral Marcello yö
netimindeki Venedikliler, seksen Os
manlı kadırgasını yakmış ve batırmışlar
dı. Bu arniralin adı, İnebahtı bozgu-

nundan sonra Don Juan'ın Osmanlılar 
arasında sahip olduğu korkulu üne eşde
ğer oldu. İmparatorluğun kalbi sayılacak 
coğrafi bir yerde bulunan Bozcaada, 
Limni ve Serneodirek adaları Venedik 
egemenliğine geçti. 
Boynueğik Mehmed Paşa İstanbul'a 
gelir gelmez, Turhan Sultan'ın konuşma
larına hayran olduğu için şeyhülislamlı
ğa getirdiği Mesud Efendi 'nin bir gizli 
oyununu ortaya çıkardı. Şeyhülislam, 
Şehzade Süleyman'ın vas iliğine geti(i
leceğini umarak Sultan IV. Mehmed'in 
tahttan indirilmesi için faal iyetlere giriş
mişti. Bursa 'ya sürgüne gönderildiği 
halde, faaliyetlerine ara vermemiş, ora
da da Karaman'ın ayaklandırılması için 
çalışmıştı. Mesud Efendi'nin gizli tasa
rılarını öğrenen Bursa Kadısı Ruhuilah 
Efendi bunları Babıali 'ye bildirmişti. 
Padişahtan gelen bir yazı, Bursa kadısı
nın eski şeyhülislamı idam etmesini 
buyurtıyordu. Bu buyruk üzerine Mesud 
Efendi 'nin evi kuşatıldı, içeri giren ka
dının adamları onu hanımlarından biriy
le meyve yerken yakaladı. 
Sonunun ne olacağını anlayan eski şey
hülislam, din adamlığı kişiliğin i  bir ya
na bırakarak kılıcına sarıldı ve yaşamı için 
vuruşmaya başladı .  Çabası boşa çıktı. 
Çeşme başına bırakılan cesedi ertesi gün 
meraklarını yenerneyen Müslüman ve 
Hıristiyan bir kalabalık tarafından izlen
di. Müslümanlar onu bir şehit olarak gö
rürken, Hıristiyanlar, İstanbul'da pek çok 
kilise kapatan bu düşmanlarını lanetle 
anıyordu. 

1 1  Sultan 1 .  Ahmed'in yaptırdığı Sultanahmet Camisi'nın 9 Haziran 1 6 1 7'de ibadete açılmasından sonra Atmeyda� 
nı' na Sultanahrrd Meydanı da denilmeye başlanmıştır. ileriki yıllarda Atmeydanı adı pek kullanılmamıştır. 
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idam edilerek ölen şeyhü lislamiarın 
ikincisi ohin Mesud Efendi, inançsız bir 
zalim, ikiyüzlü bir tutucuydu. Çevirdi
ği entrikalar, ihtirası, yaşamının olaylar
la dolu olması, yetenekleri ve söz söyle
me gücü, onun Fransa 'daki Retz kardi
naline benzerilmesine neden olmuştu. 
Her ikisi de büyük bir hırsla istedikle
ri amaçlarına erişememişler, yalnızca 
olay yaratmışlardır. 

N ihayet Köprülü Sadrazam 
Oldu 
Bütün bu idamlar Venedikliler tarafın
dan kapatılmış olan Çanakkale'yi açma
ya yetmiyordu.  Girit'te Kandiye Kuşat
ması'nı sürdüren orduya yardım götürü
lemiyor, hazinenin açığı kapatılamıyor, 
Donanma ve ordu güçlendirilemiyordu. 
Yaşça ve akılca büyüyen padişah, impa
ratorluğa yeni bir güç kazandırmak için, 
Divan üzerine Divan topluyor, durma
dan vezirlerine çıkışıyordu.  Boynueğik 
Mehmed Paşa'nın görevden alınması 
genç padişahın bir sabırsızlığının so
nunda ortaya çıktı. 
Bir  gün Divan'da, "Yunanistan'daki 
eyaletlerimizi yakıp yıkan Venedikliler 
üzerine bizzat bir sefere çıkmak istiyo
rum. Bana, bir padişaha layık bir ordu ile 
bir donanma hazırla ! "  d iye buyurmuştu. 
Sadrazam, itaatsizliğin birlikler arasında 
hüküm sürdüğü, isyanların bütün impa
ratorluğu kapladığı, vergilerin hazine
nin açığını bir türlü kapayamadığı bir za
manda bir donanma hazırlamanın müm
kün olamayacağını söyledi ve kazanırken 
son derece açgözlü, verirken de o kadar 

cimri olan zenginlerin kendi istekleriyle 
yapacakları bağışlar sayesinde hazineyi 
doldurabileceğini belirterek özür d iledi. 
Padişah bu yanıtı annesine iletince, va
lide sultan o gece yaşlı vezir Köprülü 
Mehmed Paşa'yı yanına çağırdı. 
Ona, "Her şeyi kökünden tutup, çözüm
leyecek bir elin yokluğundan ülkemiz
de her şey yok olmak üzeredir. Böyle bir 
durumda, söylendiği gibi devletin yükü
nü alacak kadar kendinde cesaret ve akıl 
buluyor musun?" d iye sordu.  
Köprülü Mehmed Paşa şöyle yanıt 
verd i: 
"Tanrı'nın izni ve validemizin hayır du
alarıyla, bütün iktidara sahip olmak, padi
şahın ve annesinin mutlak güvenlerinde 
hiçbir rakiple karşılaştırılmamak, bütün is
teklerimin padişah tarafından itirazsız ve 
hemen imza edilmek ve hem sultanımın, 
hem sizin, hem de benim düşmanlarımı
zın iftiralarına değil, yalnız benim sözüme 
inanılması koşuluyla bütün sorumluluğu 
üzerime almaya söz veriyorum." 
Valide sultan, oğlunun ve kendisinin adı
na, imparatorluğa gerekli olan adamın ile
ri sürdüğü kesin diktatörlük koşullarına 
uyacağına dair ant içti. E rtesi gün Köp
rülü Mehmed Paşa, Divan toplantısın
da padişahın elinden devletin mühürle
rini aldı .  Boynueğik Mehmed Paşa da 
sürgüne yollandı. 
Genç vali de sultanın eli bunca baş üze
rinde dolaştıktan sonra, sonunda impa
ratorluğun yazgısını değiştirebilecek bi
rinin üzerine düşmüştü. Bu adamın geç 
de olsa tarih sahnesine çıkması bütün bir 
milletin kendisine gelmesine neden 
olacaktı. 
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Mihrimah Sultan Camii Kanuni Sultan Süleyman 'ın kızı Mihrimah Sultan için Temmuz 
I548'de yaptırılan cami, Üsküdar Mcydanı 'nda Mimar Sinan tarafindan Anadolu yakasının 

en görkemli camilerinden biridir. Mimar Sinan 'ın erken dönem escrlerinden sayılan caminin 
ana kubbesi ön cephe dışındaki üç yönden yarım kubbelerle desteklenmiştir. 
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25 . BOLUM 

Olaylar ve Devlet Adamları 
lmparatorlu kların çöküşünü bütün ça
balarına rağmen durduramayan yete
nekli, fakat talihsiz adamları fazla kö
tülememek ve devlet kurtaranları da  
fazla göklere çıkarmamak gerekir. Be
ceri) i ve yetenekli olmanın ötes inde 
yazgının da devlet adamlarının başarı
sında ya da başarısızlığında önemli pa
yı vardır. 
Yaşamın akışı içinde öyle aksi zamanlar 
vardır ki, o devlet adamları ile beraber 
yaşayanlar ya da onların etkisiyle ege
menlik sürenler felaketin pençesinden, 
erdem, kahramanlık, deha ile de kurtu
lamazlar. 
Oysa yine öyle anlar vardır ki, o duru
mun yarattığı felaket havası sanki ken
di kendine tükenir, kötülüklerin aşırılı
ğı, düzensizlikten doğan bıkkınlık, çö
küşün verdiği korku ya da utanç, düze
ne dönme isteği ile kamuoyunun ve el
verişli olayların bir noktada birleşmesi 
her şeyi kolay kılar ve artık en zor, 
mümkün olur. 

Nasıl iyiliğin bir doruk noktası varsa, kö
tülüğün de bir sınırı vardır. Mutlu luğun 
doruğuna erişen milletler İnıneye başlar
lar, kötülüğün d ibine düşünce de yeni
den tırmanırlar. Kötülükte olduğu gibi, 
erdemde de kusurlu olan insan doğası
nın yasası böyled ir. 
Osmanlı İmparatorluğu da, utanma duy
gusunun bir milleti sarstığı ve kaçınılmaz 
yıkılışın kend i  kendini kurtarma irade
sini ve enerj isini verdiği anlardan birini 
bulmuştu. Osmanlıların Richelieu 'sü 
olan Köprülü'nün bütün becerisi mille
tinin tövbesine olan inancı ve bütün 
mutluluğu da gerçekten iyi bir yöneti
ciye ihtiyaç duyulduğu bir anda yöneti
min başına çağrılmasıydı. Bir yıl önce ol
saydı o da olayların ve insanların genel 
akışı içinde ezilip gidecekti. 
Eğer bir yıl gecikseydi artık imparator
lukta kurtarılacak bir şey kalmayacak
tı. Olayların uygunluğu sonucunda or
taya çıkan tarihler, aynı zamanda düşü
n ür olan tarihçilerin devlet adamlarını 
değerlendirmesinde pek önemli yer 
tutmaz) ar. 
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Tarih sahnesine çıktıkları yıllar, onların 
adiarına yapılan haklılığın ya da haksız
lığın en belli başlı unsurlarıdır. Siyasal za
ferlerde Tanrı, tahmin edildiğinden da
ha fazla kendine pay bırakmıştır. Yazgı
nın çağrısından önce ortaya çıkan kötü 
kişi, çağın en önemli anında gelen ise bü
yük adam olur. 

rrBu Yaştan Sonra Mezara 
Girer" 
Köprülü Mehmed Paşa'nın o zamana ka
dar işgal ettiği makamlar, onu iktidara 
aday göstermeye yetecek nitelikte de
ğildi. Onuruyla, fakat kısır görevlerle ge
çen yetmiş iki yılı, Köprülü 'yü devletin 
etkili işlerinden uzaklaştırmiŞ gibiydi .  
Ailesinin Fransız asıllı olduğu söylenmiş
tir. Ancak bu sav doğru değildir. Köprü
tü Mehmed Paşa'nın soyu Arnavut
luk'un Berat Sancağı'ndaki Rodnik kö
yündendir. Köprülü'nün babası evin i  ve 
eşyasını Amasya'dan pek uzak olmayan 
veriml i  bir ovaya taşımıştı. 
Aile adı olarak aldığı köyün adı Köprü idi. 
Bugün aynı yere, imparatorluğa üç bü
yük devlet adamı veren bu ailen in adı
na hürmeten Vezirköprü denir. 
Karadeniz' e dökülen Kızılırmak'ın iki kü
çük kolu üzerinde, ulu bir dağın etekle
rinde kurulmuş olan Vezirköprü, suları, 
tahılı, armudu, elması, üzümü, kirazları 
ve koyun postuyla meşhurdur. Karade
niz yoluyla babasının otlak ve bahçe 
ürünlerini İstanbul'a pazara götüren 
Köprülü Mehmed Paşa, saray vekilharç
larının gözüne girmiş, saraya aşçı yama
ğı olarak alınmış, sonra aşçıbaşı olmuştur. 
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Bir Arnavut çoban gibi cahil olmasına 
rağmen, zekası ile Sadrazam Kara M us
tafa Paşa'nın dikkatini çekmiş, yeni gir
d iği orduda yavaş yavaş i lerleyerek im
rahorluğa kadar yükselmişti. 
Karışıklık içinde geçen o yıllar, garip bir 
rastlantı sonucu onu daima saraydan 
uzak tutmuştur. Bazen Kudüs 'te, bazen 
Şam ve Amasya'da yöneticilik yapmış, 
bütün bu görevlerde doğruluğu ve yete
nekleriyle dikkat çekmiştir. 
Yönettiği illerden ve sancaktardan geçen 
paşaların üzerlerinde daima iyi b ir i�le
nim bırakmış, asilerin korkulu rüyası, hal
kın sevgilisi olmuş ve herkesin hayran
lığını ve dostluğunu kazanmıştı. H içbir 
kıskançlığı üzerine çekmemiş, böylece 
lekesiz ve parlak bir biçimde ihtiyar ya
şına gelmişti. Artık söneceği bir anda de
hası fark edilen kişilerden biriydi. Adı sa
rayda fısıldamaya başlanınca, Boğnueğik 
Mehmed Paşa onu Şam Beylerbeyliği'n
den alarak daha önemsiz bir eyalet olan 
Köstence'ye yollamıştı. Bu layık olma
dığı muamele yüzünden bir kenara çe
kilen Köprülü, imparatorluğu uçuruma 
götüren kargaşayı uzaktan izliyordu.  
sadrazamlığa getirilmesi, iktidar hırsıy
la çırpınan bir sürü adamı şaşırttı. Din 
adamları onun için,  "Okuması yazması 
olmayan bir cahil", askerler ise "Savaş
tan anlamayan sivil bir yönetici" d iyor
lardı. 
Maliyeciler, "Bu varlıksız adam, hazine
nin açığını hiçbir zaman kapayamaz" gö
rüşünü ileri sürüyorlardı. Herkesin ortak 
görüşüyse şöyleydi: 
"Bir insana irade gücü veren kanının sı
caklığı yaşıyla kaçmış bir ihtiyar. İktida-
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ra o kadar geç çıktı ki, artık bu yaştan 
sonra düşünmek zorunda olduğu meza
ra girer." 

��Sabır Bize Gereken Gücü 
Verene Kadar Sabırlı Ol" 
Köprülü 'n ün ilk davranışları, çekeme
mezlik ve tanımamazlıktan i leri gelen 
bütün bu düşünceleri haksız çıkardı. Ik
tidarının ilk günlerinde önemli servet ka
çırılışına neden olan rüşvet ve zirnınete 
para geçirme olaylarını önledi .  Altın 
sikkeleri tekrar piyasaya çıkararak tüc
cara güven verdi. Eski Sadrazam Boynu
eğik Mehmed Paşa 'nın idam edilmesi
ne ve servetine el konulmasına padişa
hın nezdinde şiddetle karşı çıktı. 
İktidara geçtikten birkaç gün sonra Sün
ni Müslümanlar ile rakipleri dervişlerin 
ve sofulann arasında patlak veren olayla
rı bastırdıktan sonra, bütün katı tutucu
lan bir gemiye daldurarak Kıbrıs'a sürdü. 
Din uğruna nefse eziyeti çok barbar bir 
biçimde uygulayan bir gezgin derviş, el
biseleri, çatalı, kaşığı, gümüş takımları, 
kumaşları, müziği, şiiri, raksı hep insa
noğlunu felakete götüren şeyler olarak 
tanımlıyor, bunların terk edilmesini is
tiyordu. Bu çılgın adam çok terbiyesiz bir 
dil kullanarak uygar yaşantıya lanetler 
yağdınyordu.  Bu arada XVII. yüzyıl Hı
ristiyan Hak aşıkları yanılmazlığı içinde 
şöyle d iyordu:  
"Ancak bir  kez doğru yola gelen, kursa
nan kişi, sefahatin her türlüsünü gizlice 
yapabilir." 

Köprülü Mehmed Paşa, dervişi öldürte
cek halkın gözünde bir şehit yaratmak 
yerine onu sürdürmeyi uygun buldu. İs
lamiyetin püritenleri 1 sayılan sofulara 
karşı ç ıkan Sünni Müslümanların sadra
zam tarafından izlenmesine itiraz eden 
şeyhülislam görevinden alındı. 
Aylık dağıtılacağı gün yeniçeriler tarafın
dan evinin camlan taşlanan defterdara, 
"Benim gibi sabırlı ol, ta ki sabır bize ge
reken gücü versin. Isyancıların kırdığı 
camlan yenile. Beklediğimiz gün gele
cektir" dedi. 
İhtiyarların politikası olan zaman kazan
ma, kuvvetin parçalayamayacağını aşın
dırıyordu. İsyancılar, sadrazarnın arkasın
da, en güçlü vezir olan kamuoyunun bir
leştiğini fark ediyorlardı. 

Dış ilişkilerde O lumlu işler 
İran elçileri barış fidyelerini getirdi. Al
manya imparatoru Leopold ateşkesin ye
nilenmesi önerisinde bulundu. İsveç 
Kralı Günstav, Ruslara karşı Köprülü 
Mehmed Paşa'ya anlaşma önerdi. Rus
ların doğal düşmanı olan Lehlerle anlaş
ması karşılığında Köprülü bu öneriyi ka
bul etti. Lehler ise, padişahın toprakla
rında yaşayan bütün Ortodoks halkı 
ayaklandırmayı hedef güden bir Rus 
komplosunu haber verdiler. 
Sadrazam beş silahlı Müslüman 'a karşı
lık, bir silahsız Rum'un düştüğü o dö
nemde bu komplonun güçsüzlüğünü an
ladı. İmparatorluğun güneyinde Yene
dik ile olan savaşlara bütün dikkatin ve 

1 Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya büyük önem veren ve pek çoğu Amerika'ya göç eden ka
tı bir presbiteryen tarikatının üyesi. 
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gücün verilmesi gerektiği bir anda, Leh
lerin kuzeyde onu sürüklemek istedik
leri gereksiz bir savaşı kabul etmedi. 
Fransız soylularının dinsel bir istekle Ve
nedik için Girit'te savaşmak üzere XIV. 
Louis'ye yaptıkları baskıya rağmen Os
manlıların çökmesinin, Fransa 'nın eski 
düşmanı olan Avusturya 'nın etkinl ik 
kazanmasına neden olacağı kaygısın
dan yararlanarak, bu ülke ile I. Franço
is'dan beri süren geleneksel dostluğu de
vam ettirmeyi başardı. 

Ba§lar Vuruldu 
Çınar Yakası 'nın ortaya çıkardığı halk 
dalkavukları yine dehşet havası yarata
rak sahip oldukları etkinliği artırmak için 
gizli toplantılara başlamışlardı. Köprü
lü Mehmed Paşa, şeyhülislama giderek, 
yapacağı bütün işleri önceden yasal kı
lan bir fetva almak istediğini söyledi. Bu
nun neye yarayacağını soran şeyhülisla
ma, "Eğer bir gün düzenin düşmanları 
gelip sizi haleflerin iz gibi ayartınaya ya 
da korkutmaya çalışırlarsa, bu fetva pa
d işahın önünde sizin benimle birlik 
olarak devletin selameti uğruna çalıştı
ğınızı gösterecek bir bağlılık anlaşması 
olacaktır" dedi. 
Bu yakınlıktan memnun olan şeyhülis
lam, güvenle istenen fetvayı verdi. Bu 
fetvada bütün isyanların yaratıcısı olan 
sİpahilerin dağıtılması da vard ı. Eski is
yan arkadaşlarından ayırdığı yeniçeriie
rin başına geçen Köprülü Mehmed Pa
şa, birlikler ve toplarla sİpahilerin kışla
sını sardı .  
Gün ağarırken saraya çağrılan bütün 
devlet kuvvetlerinin temsilcilerine pa-

730 

dişahın bir hattı şerifi okundu. Padişah 
şöyle diyordu:  
"Tahta çıktığım günden beri sİpahiler 
itaatsizlik etmeyi sürdürdü. Bana ve 
devletin onuruna zorun lu oldukları say
gıyı göstermediler. Bundan dolayı sad
razamımı onları yok etmekle görevlen
dird im. Sadık olanlar sadrazamıma yar
dım etsinler. isyancıların önderleri yaka
lanacak ve başları vurulacak tır." 
Önlemler alınmış, listeler hazırlanmış, 
suçlular saptanmış, çıkarılan fetvayla 
bütün otorite şeriat yasalarına bağlanmış
tı. Gece devriyesinden dönen bütün ele
başılar sadrazarnın ve yeniçeri ağasının 
eline düşmüş, cellatlara teslim edilmiş
ti. Aralarında Cebeci Kahyası Halil Ağa, 
Başınabeyinci Mustafa Ağa'nın da bu
lunduğu altmış kelle, iki yıl önce padi
şahın isyancılam teslim etmek zorunda 
kaldığı adamların atıldığı kafesli pence
reden dışarı fırlatıldı. Pad işah, suçlula
rın zafer kazandıkları yerde çocukluğu
nun zaafını ve uğrad ığı hakarederin 
öcünü almış oluyordu. Otoritesi, bir za
manlar teslim olduğu yerde, dehşet ve
rici bir biçimde geri geliyordu. Tahtın ta
mamıyla kendine gelme saati çalınca, çe
kingen Köprülü de Müslümünlara Tan
rı'nın öcünü almaya gelen adaletin kılı
cı olarak gözüktü. 
Harem üzerindeki etkisine güvenen ve 
geçmiş zamanda bazı isyanlam adı karı
şan eski Sadrazam Siyavuş Paşa, sürgün
de geçen zaman içinde yeniden güçlen
meye başlayınca Köprülü, perde arkasın
daki suçluları da cezalandıracağını bel
li etmek için onu idam ertirmek istedi. 
Annesinin etkisiyle bu idama itiraz et-
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meye kalkan padişaha, "Mademki ara
mızda mevcut bütün anlaşmalara rağ
men, selametiniz için gerekli gördü
ğüm şeyi yapınama engel oluyorsunuz, 
buyrun mühürleri alın !"  dedi. 
Bunun üzerine IV. Mehmed, "Lala, is
tediğini yapmakta serbestsin. Emelleri
ne aykırı gelen bütün başları sana veri
yorum" d iye yanıt verdi. Tehdit, Siya
vuş Paşa'yı uzaklaştırmaya yetti. 

Köprülü, Kaçan Osmanlı 
Gemilerini Topa Tuttu 
Içeride düzen sağlanınca, orduyu ve 
donanınayı yeniden güçlendirdi. İ rade
si sayesinde gençliğinin savaşçı gücünü 
bulmuş bir halde, ordunun ve donanma
nın başına geçerek, Çanakkale kuşatma
sını kaldırmaya gitti. Kadırgalar üzerine 
bindirilmiş yeniçeriler, Venediklerle ilk 
karşılaşmada gerileyince, Köprülü Meh
med Paşa sahildeki toplada kaçmaya ça
lışan Osmanlı gemileri üzerine ihtar 
atışlah yaptırdı. 
Venedik Amirali Mocenigo'nun kadırga
sı, Çanakkale'den atılan bir gülleyle 
tam cephaneliğinden vuruldu ve deni
zin dibini boyladı. Boğaz'ın her iki tara
fından açılan ateş arasında kalan iki yüz 
Venedik kadırgası ateş aldı .  
Güney rüzgarı ile Boğaz'ın üzerine çöken 
kalın bir duman tabakası, iki saat sürey
le askerler, gemiler ve dalgalar arasında
ki kanlı mücadeleyi gözlerden sakladı. Os
manlı donanınası da Venedik donanma
sıyla birlikte yok olmuştu. Çanakkale Bo
ğazı, yalnızca gemi iskeletlerinin gözük
tüğü geniş bir donanma mezarlığına dön-

müştü. Ancak Ege Denizi ve Girit yolu 
yeniden Osmanlılara açılmıştı. 
Venedik arnİral gemisini bir atışta batı
ran topçu Kara Mehmed'i  huzuruna ka
bul eden padişah, "Gel benim doğanım! 
Pad işahın ekmeği sana helal olsun!  
Tanrı senin gibi kahramanları daima 
memnun etsin ! "  d iye haykırdı .  
Onu gözlerinden öptü, başındaki sarığın
dan çıkardığı iki sorgucu ona taktı. 
Köprülü, sİpahileri sindirirken yarar
landığı yeniçerilerin korkaklığını sakla
ma gereğini  duymadı. Askerlerin hata
sını örtbas etmeyi, onlara rüşvet vermek 
kadar politika dışı bir davranış olarak gö
rüyordu. Askerlerin kaçmasına neden 
olan kahya ile yed i  subay, çadırının ar
kasında idam edild i. Cesetleri nefretle 
denize atıldı .  
Sadrazarnın intikamından korkan kapta
nıderya birkaç kadırgayla Afrika sahille
rine kaçtı. Köprülü yolladığı mektuplar
la ona dokunmayacağına dair güvence 
verdi. Buyruğu üzerine hemen kurulan 
yeni bir donanma Bozcaada 'yı, birkaç 
gün sonra da Limni'yi Venediklilerin 
elinden kurtardı. 

Düşmanın Büyük Kaybı 
Köprülü Mehmed Paşa Limni'deyken, 
padişahın ayakoyunlarından ve halkın 
hoşnutsuzluğundan bıkmasından kaygı
lanarak sarayın Edirne'ye taşınmasını is
tedi. Sultan IV. Mehmed'in ava olan son
suz tutkusu, bu saray göçüne bahane ol
du. Çocukluğundan beri ava karşı büyük 
bir merak duyan padişahın bütün ömrü 
avla geçmiştir. 
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Sekiz yaşındayken okla vurduğu bir gü
vercin, zamanın bütün şairleri tarafından 
övülmüş, bu nişancılık aralarına layık 
bir beceri olarak gösterilmişti. Sultan IV. 
Mehmed'in devlet yönetiminde övüne
bileceği başka hiçbir başarısı olmamıştır. 
1 658 yılında Transilvanya Kralı Ra
koczy'ye karşı düzenlenen bir sefer yü
zünden Köprülü, kış ortas ında Edir
ne'den ayrılmak zorunda kaldı. 
Kendisine altmış bin atlı veren Don Ka
zaklarının hatmanı2 ile ittifak yapmış olan 
Rakoczy bir yandan sadrazam, öte yan
dan yiğit Kırım atlıları i le sıkıştırıl ınca, 
savaş alanında yüz bin ölü bırakarak 
Theis lrmağı 'nın ötesine kaçıp canını 
kurtardı.Transilvanya ordusu'nda ele 
geçirilen binlerce genç, tutsak olarak Kı
rım'a yollandı. Barcsay, Babıiili tarafın
dan Transilvanya Prensliği'ne getirildi . 
Transilvanya'nın yıllık vergisi de kırk bin 
dukaya çıkarıldı. 

Ayaklananların Sonu 
Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'da çıkar
dığı bir isyan Köprülü'nün yeniden or
dunun başına geçmesine neden oldu. 
Daha önce görüldüğü gibi, lbşir Paşa'nın 
sadrazamlıktan aziedil ip öldürülmesi 
üzerine, Abaza Hasan Paşa yanındaki bir 
avuç askerle Üsküdar'ı terk etmişti. Si
pahilerin ezilmesi üzerine yüz bin atlıy
la Bursa üzerine yürüdü. 
Oradan padişaha elçiler göndererek, si
pahilerin başdüşmanı Köprülü Meh
med Paşa'nın derhal görevden alınma
sını istedi. 

2 Leh ve Rus kazaklarının önderlerine verilen ad .  
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Komutanlarından M urteza Paşa elli bin 
yeniçeriyle Abaza Paşa 'nın üzerine yü
rüdü. lik vuruşmada sekiz bin asker kay
betti. Yenilgisinden dolayı kendisine hiç
bir söz söylemeyen Köprülü, üstelik 
ikinci bir orduyla kuvvetlerini tazeledi. 
Yeniden yapılan savaşlar sonunda Aba
za Paşa Fırat'a kadar sürüldü. 
Halep'in surları altında ikiyüzlü pazarlık
lar yapılmaya başlandı. Murteza Paşa, 
Abaza Paşa'ya yolladığı haberde, eğer Ha
lep'i bırakırsa, Köprülü'nün onu bağışla
masının mümkün olduğunu bildirdi: 
Abaza Paşa kenti terk ederken, M urte
za Paşa içeri girdi. Her iki ordu arasın
da ateşkes ilan edildi. 
Bir barışma şöleni düzenleyen M urteza 
Paşa, Abaza Paşa'yı bir müfreze adıyla 
Halep'e davet etti. Şölen sırasında her 
konuğun yanına kentin ileri gelenlerin
den biri oturtulmuştu ve bun ların hep
si yanlarıodakini uygun bir anda katiet
mek buyruğunu almıştı. 
Yemeğİn sonunda su verilmek bahane
siyle yapılan işaret üzerine Abaza Paşa 
i le otuz komutanı bir anda öldürüldü. 
Diktatörlükle yönetilen devletlerde kar
şılaşılan hazin bir oyun sayesinde, isyan 
ihanetle yok edi liyordu. 

Köprülü'nün Tek Hatası 
Dönemin artık efsaneleşmiş kahramanı, 
Girit fatihi Deli Hüseyin Paşa, bunca yıl 
kan döktüğü Kandiye'den çağırılarak, 
devletin güveni  için değil de, Köprü
lü'nün kuşkuları üzerine feda edildi. De-
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li Hüseyin Paşa fetihleri sayesinde yük
selmiş ve ün kazanmıştı. Böyle bir cina
yete asla layık değildi. 
Deli Hüseyin Paşa Yenişehir'de basit bir 
oduncunun çocuğu olarak dünyaya gel
miş, IV. Murad döneminde saraya bal
tacı olarak alınmıştı. 
İran elçisi padişaha armağan olarak baş
kentteki hiçbir pehlivanın geremediği bir 
yay getirmişti. Kızlarağasının odasına 
odun getiren Deli Hüseyin, orada asılı 
olan yayı görmüştü. Odada tek başına ol
masından cesaret alarak yayı germiş her 
iki ucuna kirişi geçirmeyi başarmıştı. 
Sonra kızlarağasının ayak ses ini duyun
ca, yayı gerili olarak odada bırakıp kaç
mış n. 
İçeri girdiğinde yayı gerili bulan kızla
rağası şaşkına dönmüştü. Hüseyin sorgu
ya çekildiğinde, durumu olduğu gibi an
latmıştı. 
Bu itiraf talih ini  değişti rmeye yetmiş
ti. Güçlü bir okçu olan padişah, kendi
sinden daha güçlü bir okçuyla karşılaş
tığı için onu armağanlara boğmuş, ya
nına alarak imrahorluğa kadar yük
se\tmişti. 

tepkisinden çekindiği için, gönlü isteme
se de onu kaptanıderyalığa getirmişti. 
Donanma hazinesinde duyulan belirsiz 
zirnınete para geçirme suçlamaları, Köp
rülü'ye niyetini uygulamak için gerek
li bahaneyi sağlamıştı. Hemen padişaha 
haber verdi. Uysal padişah, Deli Hüse
yin Paşa'yı huzuruna çağırarak ona bir 
hayli hakaret etti. Yedikule Zindanları'
na kapatılan Hüseyin Paşa, iki gün son
ra parlak şanının kefaretini nankör bir 
ölümle ödedi. Bu idam Köprülü'nün tek 
kusurudur. ' 

Belki, Deli Hüseyin Paşa'nın şanından 
yaralanmak isteyen bozguncuların onun 
kişiliğinde bir önder bulmasından çeki
nerek böyle hareket etmiş, belki de im
paratorluk içinde tek büyük adam olmak 
gerekliliği yüzünden onu gözden çı
karmıştı. 
Diktatörlükle yönetilen devletlerde bir 
devlet adamının ruhunda vicdan ile po
litika birbirlerine öyle karışmaktadır ki, 
tarihçiler bazen görev olan şeyi suç, suç 
olanı da görev göstermişlerdir. 

Savaşmakta gösterdiği beceri ve talihi 
onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. 
Ordu onun adından başkasınınkini bil
mezdi. İki kez sadrazamlık makamına 

1}-ü�manlara G-ere\di 
Yanıtlar Veriliyor 
Dönemin tarihçisi olan şair Abdi Paşa3 
Yemen'e  beylerbeyi olmuştu. 

önerilmişti. Köprülü, bu askeri dehanın 
kendi politik kudretini gölgeleyeceğin
den çekinmişti. Ancak kamuoyunun 

Suriye dağlannda yeniden faaliyet gös
termeye başlayan Dürzileri Köprülü'nün 
komutanı Ali Paşa temizlemişti. 

3 (Abdurrahman): Osmanlı devlet adamı, tarihçi, şair (ölümü Sakız 1 692). Şi irlerinde kullandığı Abdi mahlasıyla tanı
nır . 1 648'de saraya girdi. Enderun'da eğitim gördü. IV. Mehmed'e sırkatibi oldu ve padişah tarafından devrinin olay
larını yazmakla görevlendirildi. O zamana kadar bu görevi yapanlara şehnameci deniyordu. i lk  vakanüvis unvanı Ab
di Paşa'ya verildi. IV. Mehmed'in çok önem verdiği, fikir danıştığı devlet adamlarından biriydi. Abdi Paşa Vakayina

mes/nde 1 648-1 682 yılları arasındaki bütün olaylar yer alır. 
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Tu na üzerinde Rum asıllı Minhea, rahip
lere kendisini Eflak arşidükü seçtirmiş, 
bütün eyaleti Osmanlılar aleyhine ayak
Iandırmıştı. 
Kırımlılardan, Lehlerden ve Don Kazak
ları 'ndan oluşan bir imparatorluk ordu
su, Minhea'yı Yaş kenti çevresinde kıs
tırmış, on beş bin yandaşını kılıçtan ge
çirmişti. M inhea çaresiz kalarak, kendi
sini destekleyen Transilvanya Prensi Ra
koczy'nin yanma sığınmıştı. 
Açgözlü Minhea'ya Avusturya'ya sığın
ma hakkı tanınması, Köprülü i le Avus
turya elçisi arasında, sonu savaşla bite
cek karşılıklı suçlamalara neden olmuş
tu. O zamana kadar Osmanlı diplomat
ları ateşkes koşullarına sonuna kadar bağ
lı kalmışlardı. Rakoczy'nin Avusturya 
topraklarına yaptığı seferler şiddetle 
enge.Jienmişti. 
Zaten Transilvanyalıların Osmanl ılar 
aleyhine ayaklanmalarının nedeni de 
buydu.  Yenilen ve tahtından edilen 
prensin yerine Avusturyalı generaller, 
Macar kalelerini ve kentlerini ellerine ge
çirmeye başlamışlardı. Kendini hakare
te uğramış kabul eden Budin beylerbe
yi Peterwardein Kalesi üzerine yürüdü. 
Alınmaz olarak şöhret yapan kale beyler
beyi önünde fazla dayanamadı. 
Bu fethe tanık olan vakanüvis Abdi Pa
şa olayı şöyle anlatmıştır: 
"Surları o kadar yüksekti ki, kuşlar bi
le zirvesine çıkamazlardı. Hendekleri de 
o kadar derindi ki insan düşüncesi bile 
oraya u laşmayı hayal edemezdi ." 
Avusturyalıların bu oyalamasından yarar
lanan Ruslar, Kırım'a sald ırmak için 
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Don Kazaklarını kendi yanlarına çekmek 
için kışkırtıyorlardı. 
Rusların bu dalaverelerini haber alan Kı
rım hanı, Rusları bezdirrnek için kırk bin 
atiıyı yola çıkardı. Rusların öncü kuvve
ti Aral kıyılarında bozguna uğratıldı. 
Yetmiş bin Rus askeri bu bozgunun öcü
nü almak üzere yaklaşıyordu .  Kırım 
Hanı Mehmed Giray kalabalık atlı kuv
vetiyle Rus ordusunun üzerine saldırdı. 
Moskoflar bozkır üzerinde otuz bin ölü 
bıraktılar, bir o kadarı da Kırım hanına 
tutsak düştü. • 

Lehler, İstanbul'a elçiler göndererek, or
tak düşmaniarına karşı Osmanlıların el
de ettiği zaferi kutladılar. Ruslar da Ba
bıali 'ye elçi göndererek Kırımlıların sal
dırılarından yakındılar. 
Köprülü Mehmed Paşa yanıtlarında da
ima yuvarlak konuşuyor, istekleri savsak
lıyordu. Avusturya ile olası bir savaşın be
lirtileri, Köprülü 'yü Osmanlı kuvvetle
rini d iri tutmaya zorluyordu. Cezalandır
mayı başka bir zamana bıraktığı eski is
yancılardan Ahmed Paşa'yı Budin'den 
çağırdı ve Macaristan Seraskeri Ali Pa
şa'dan bu zorbanın kellesini yollaması
nı istedi. 

Kuzeyde Çok Güçlü Kaleler 
İn§a Edildi 
Köprülü Mehmed Paşa tarafından teşvik 
edilen bir Lehistan-Kırım ortak seferi, 
Rusların tarafında yer alan yirmi bin Ka
zak askerini Azak'ta ortadan kaldırdı. 
Kuzey tarafından çok açık olan impara
torluğu iyi savunabilmek için Köprülü, 
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biri Don ırmağı'nın ağzında Seddülislam 
adında; ikincisi Dnieper kıyılarında; 
üçüncüsü aynı zamanda Osmanlılara 
bağlı devletlerin arasında en kalabalık ve 
soydaş, fakat en dik kafalı olan Kırım'a 
da egemen olmak amacıyla Dnieper ve 
Don arasında; dördüncüsü de zaman za
man sel gibi orduların güneye aktıkları 
Hazar Denizi ile Karadeniz arasında ol
mak üzere son derece güçlü kaleler in
şa ettirdi. 
Venedik'in imparatorluğun kalbine ya
pabileceği herhangi bir saldırısını daha 
başından önlemek için Çanakkale Bağa
zı'nın kaleleri genişletild i ve güçlendi
rildi. 
Köprülü, bütün bu işleri bitirdikten 
sonra, Peterwardein' in alınmasından 
dolayı şikayetlerini bildiren Avusturya el
çisine, "Efendim olan arslan hiçbir şey
den çekinmez. İsterse bütün Hıristiyan 
güçler birleşerek denizden ve karadan 
gelsin ve şanslarını denesinler. İyice 
yaşlanınama rağmen padişahımın tahtı
nı ve Hazreti Muhammed 'in dinini ye
niden yerleştirmek için yeterli güce sa
hibim" dedi. 

fr Kalbinizi Kadınlara Açın, 
Am " a . . .  
Düşü nce gücü sönerken e n  parlak 
ışınlarını saçıyordu. Artık iyice yaşlanıp 
çöken ve şöhrete doyan Köprü lü, öm
rünün sonuna yaklaştığını h issediyor
du .  Kendisine bir baba gibi saygı gös
teren padişaha yalvararak ölüm döşeği
ni n yanında gizli bir konuşma yapma
sını istedi .  

Bu gizli görüşmede IV. Mehmed'e uzun 
uzun politikasının ana hatlarını anlattı. 
Padişaha şunları söyledi: 
"Çocukluğunuz sırasında gelen bütün 
felaketler kadınların yönetim üzerinde
ki etkisinden doğmuştur. Onlara kalbi
nizi açın, ama poli tikanızı asla! Avare
lik askerlerinizin bozulmasına neden 
olur. İçte isyancıların korkması, d ışta 
gavu rların saygı göstermesi için sık 
sık ordunuzun başında bulun un .  Hazi
neye gel ince, onun boş kalmasına as
la izin vermeyin .  Çünkü bu kadar ge
niş bir imparatorluğun dört bir yanın
dan daima bir felaket gelebilir .  Fakat 
dolu bir hazine ve i taat altına alınmış 
bir orduyla göğüslenemeyecek felaket 
yoktu r." 

Köprülüoğlu ile Pitt'in 
Benzerliği 
Genç hükümdarının zihnine ve kalbine 
yılların deneyimini akıttıktan sonra hu
zur içinde gözlerini yumdu. Devletin ba
şına yetmiş iki yaşında gelmiş, ancak beş 
yıl o görevde kalabilmişti. Fakat o beş yıl 
Osmanlı İmparatorluğu 'nu yeniden di
riltmeye yetmişti. 
Köprülü Mehmed Paşa son nefesini 
henüz vermişti ki, Padişah IV. Mehmed, 
başarılı sadrazamının oğlu Fazı! Ahmed 
Paşa'yı Edirne'ye çağırdı. 
Yirmi altı yaşındaki bu genç adam İstan
bul'da kaymakamlık görevindeydi. Sul
tan IV. Mehmed sanki bir mirası devre
der gibi, devletin mühürlerini ona ver
di. 30 Ekim 1 66 1  'de Köprülüoğlu Fazı! 
Ahmed Paşa sadrazam oldu. 
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Köprülüoğlu Fazı! Ahmed Paşa doğuş
tan babasının mizacına ve dehasına sa
hipti. Üstelik, doğanın verdiği beceriyi 
artıran sağlam bir eğitimden geçmişti. 
Sadrazamlığın üç kez veraset izler gibi 
el değiştirdiği bu ailenin tarihi, yirmi ye
di yıl boyunca imparatorluğun tarihiyle 
adeta çakışmaktadır. Fazı! Ahmed Paşa 
üç Köprülü içinde devlet adamı olarak 
en büyüğüdür. 
Milletler adsız olarak tarihe geçerler, ge
lecek nesiller için onları yeniden dirilten 
şey yalnızca birkaç büyük adamın adıdır. 
Adlarını beraberce egemenlik sürdükle
ri hükümdarların döneminde büyük 
eseriere koyan devlet adamları içinde 
Köprülüoğlu Fazı! Ahmed Paşa'ya en 
fazla benzeyen büyük İngiliz devlet 
adamı William Pitt 'tir. 
Aynı onun gibi tahtı üzerinde silik bir hü
kümdarın yanında egemen bir biçimde 
saltanat sürmüş; onun gibi, kend inden 
sonra gelecek oğlu için her şeyi hazırla
mıştı. B ir babanın dehasını ve eserleri
ni gençliğinin baharında devralmıştı. 
Pitt gibi babasınınkine eş, fakat onunkin
den farklı bir dehaya sahip olmuştu. Pitt 
gibi, yalnızca yönetmek için yaşadı. 

FazılAhmed Paşa'nın 
Erdemi 
Kişisel tek ihtirası, milletin üzerinde oto
rite kurmak, ülkeyi savunmaktı. Yine 
onun gibi, genç yaşında ve başarının do
ruğunda ölmüş, asla gözden düşmemiş, 
ü lkesinin düşmanları için acı bir şöhret 
b ırakmıştır. Fakat hem İngilizler, hem 
de Osmanlılar onları yurtseverlik kavra-
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mı ile bir tutmuşlardır. 
Fazı! Ahmed Paşa çocukluğunu hemen 
hemen hiç yaşamamıştır. Osmanlı İmpa
ratorluğu'nda yüksek makamlarda bulu
nan adamların gözden düştüklerinde 
maliarına el konulduğunu bilen Köprü
lü Mehmed Paşa, oğlunu böyle bir so
nuçtan kurtarmak için onu mevkice da
ha önemsiz ve tehlikelere daha az hedef 
olan din adamları sınıfına sokmuştu. 
Onun ileride kadılık ya da müftülük yap
masını istiyordu.  Eğitimi çok küçük 
yaşlarda başlamış ve çok ağır olmuştur. 
Ancak genç Köprülü'nün yeteneği bun
ca ağır dersin üstesinden gelmiştir. Din 
bi lgisi, dini hukuk, politika, güzel söz 
söyleme becerisi, tarih, şiir ve edebiyat 
ile Arapça, Farsça ve İtalyanca dilleri ze
kasını besliyor ve hafızasını geliştiriyor
du. İnsanın benliğine düşünce güveni ve 
üslup alışkanlığı veren pek çok kitap 
okumuştu. 
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Bu çalışma ve hevesler erken yaşta dav
ranışiarına ve yüzünün hatlarına öyle bir 
yumuşaklık ve aynı zamanda ciddi bir 
görünüm sağiarnıştı ki, çevresindekile
re kendisine saygıyı zorla değil de, ilham 
ederek duyuruyordu .  
Dış görünüşü vaktinden önce olgunlaş
tığının bir kanıtıydı. Boyu uzun ve hey
betli olup, biraz öne eğikti. Alnı geniş, 
gözleri iyice açık, teninin rengi kütüp
hanelerin gölgesinde yaşayan insanların
ki gibi beyazdı. Davranışları alçakgönül
lü ve zarifti. Babada görülen köylülük ve 
kabalık oğulda kaybolmuştu. 
Sadrazarnın oğlu unvanını anımsatmak
tan çok, unurturmak ister gibi bir hali 
vardı. Kendisine öğretilen felsefeye sı
kı sıkıya bağlı kalarak erdem ve ün gi
bi gerçek ve değişmeyen değerlere 
önem verirdi. lhtiras, şehvet, para gibi 
kaybolmaya mahkum değerlereyse hiç 
itibar etmezdi. 
Özverili oluşu herkese örnek olacak ka
dar yüceydi. Kendisine armağan verilme
sini bir hakaret sayardı. Kural ve düze
ni, hiddet ve ihtirasın etkisiyle değil, gö
revi gereği severdi. Babasının döne
minde de Divan'ın politikasını lekele
yen idamların aleti olan çavuşları ve si
pahileri hiç sevmezdi. Milletinin çıkarı 
uğrunda, akıl yoluyla düzeltilemeyece
ğine inandığı şeyler için ancak ceza ve
rilmesi gerektiğini söylerdi .  Köprü
lü'nün hocası Osman Efendi ona erdem
lerin i  devretmişti. 
Sultan IV. Mehmed'in tahtı ve impara
torluğu emanet ettiği adam işte böyle bi
riyd i. Beşiğinin çevresinde dönen karı
şıklıklardan yorulmuş, bir sadrazarnın ve-

sayeti altında güven ve huzuru bularak 
mutlu olmuş, kendi zevk, eğlence için
de yaşarken sadrazaını tek başına bütün 
zorluklara göğüs germiş, bir Türkmen ço
cuğu gibi kendini avcılığa adamış olan bu 
padişah, içgüdüsüyle hareket etmişti. 
Böylece devletin getirdiği korkunç so
rumluluklardan ve karışıklıklardan kur
tulacağını hesaplamıştı. Bu arada doğru 
ve tavizsiz davranarak sadrazamları seç
meyi ve onları desteklerneyi de öğren
mişti. Köprülü adı, padişaha ilahi bir ata
ma, tahtı ve hanedam için mutlu birişa
ret olarak görünüyordu .  

''Din Adamı Tanrı Yerine 
Vezirden Korkar mı?" 
Fazı! Ahmed Paşa bu umutların hiçbiri
ni boşa çıkarmadı. O kadar genç olması
na rağmen Kürtler ve Dürziler üzerine 
yaptığı birkaç sefer ve nihayet son kez İs
tanbul'da kaymakamlık görevinde bulun
ması, babasını örnek alması ve babasıy
la yaptığı konuşmalar Fazı! Ahmed Paşa'yı 
devlet sorunlarına alıştırmıştı. Çekin
meden bağışlayıcı olmak için, kendisini 
önce çok sert göstermekle işe başladı. 
Hissettierneden imparatorluğun kanlı 
yaylarını gevşetmek istiyordu .  Fakat 
yumuşaklığının zayıflık olarak kabul 
edilmemesi için politik ve tedbirli dav
ranmak zorundaydı. 
Köprülü Mehmed Paşa 'nın düşmanı 
olan Başınabeyinci Deli Hafız, sadraza
rnın cenaze evinin önünden geçerken 
aşırı bir biçimde sevinç gösterdiği için 
Fazı! Ahmed Paşa tarafından Kıbrıs'a sü
rüldü. 

737 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Son dönemlerde ortaya çıkan bazı idam
ları Divan toplantısında eleştirmeye 
kalkışan şeyhülislama bu idam fetvala
rını kimin imzaladığını sorunca, şeyhü
l islam, "Ben imzaladım, fakat kendi so
numdan korktuğum için böyle davran
dım" yanıtını verdi. 
Şeyhülislama sertçe çıkışan Fazı! Ahmed 
Paşa, "Efendi, Tanrı yerine bir vezirden 
korkmak, senin gibi bir din adarnma ya
kışır mı?" diye sordu. Şeyhülislam alçak
lığının cezasını Rodos'ta çekmek zorun
da kaldı. Erdem sahibi Sanİzade Efen
d i  onun yerine şeyhülislam oldu. 

Dış Sorunlara Eğildi 
Babası tarafından iyice sağlamlaştırılan 
iç düzen, yeni  sadrazama Avusturya so
rumına eğilmeye fırsat verdi .  Köprülü
lerden birincisi, Avusturya'nın el altın
dan yürüttüğü düşmanlığı enerjik bir bi
çimde önleyecek her şeyi hazırlamıştı. 
Her iki imparatorluğun sınırdaşı olan Ma
caristan ve Trans ilvanya'da savaşlar 
kendil iğinden başlamıştı. 
Avusturya'ya bağlı kalelerio komutanla
rı ile Osmanlı beylerbeyileri hükümetle
rinin onayını almadan birbirleriyle sava
şıyorlar ve anlaşmalar yapıyorlardı. lmpa
rator Leopold'un hemen hemen tamamen 
İtalyan olan generalleri ile tutuculuk ve 
şöhret uğruna silaha sarılmış olan Fransız 
gönüllüleri, Venedik ve Papalık'ın çıka
rı uğruna durmadan savaşı kışkırtıyorlar
dı. Alman, İtalyan ve Fransız şövalyeleri 
tarafından kışkırtılan Macar ve Transilvan
ya parrizanları çeşitli bahaneler ileri süre
rek Osmanlı garnizonları ile küçük çapta 
silahlı çatışmaya girişiyorlardı. 
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Budin Beylerbeyi Ali Paşa, Hüseyin Pa
şa'yı Transilvanyalıların elindeki bir 
kaleye elçi olarak göndermiş, fakat Hü
seyin Paşa, kale komutanı tarafından al
çakça kurşunlanmıştı. Ali Paşa, elçisinin 
katiedilmesini bütün Transilvanya'yı 
yerle bir ederek ödetti. Mihail Apaffy 
adındaki bir Transilvanyalı soylu eyale
tİn prensliğine getirildi . 
Don Kazakları'nın Ruslara yardım etme
si gibi daima Osmanlıların yardımına ko
şan Kırımlılar, Ali Paşa'nın çağrısı ü;Le
rine kırk bin atlı yollamışlardı. Her
manstadt ve Tamışvar, yakılıp yıkıl
maktan, ancak Osmanlılam savaş razıni
natı olarak iki yüz bin duka altın vere
rek kurtuldu. 
Transilvanya tahtı üzerinde gözü olan 
Kemeny Janos Avusturya tarafından do
laylı biçimde desteklenmesinden cesa
ret alarak Ali Paşa ile Kırımlıların çekil
mesinden sonra yeniden ülkeye girdi. Bir 
yıl önce Rakoczy'nin, Ali Paşa'nın komu
tanı Küçük Mehmed Paşa önünde yenil
mesi gibi, Kemeny Janos da paşanın at
lıları tarafından ezilerek can verdi. 

V ali de Sultanla Anlaştı 
Her şey, iki imparatorluğun yakın bir ge
lecekte çatışacağını gösteriyordu. Köp
rülü yaşasaydı bu savaşı Venedik sava
şının ve Girit' in  fethinin sonuna bırak
ınayı tasarlardı. 
Gençliği ve deneyimsizliğiyle harerne 
yaşlı babasından daha az saygı ilham 
eden Fazı! Ahmed Paşa, sabrı yüzünden 
suçlanıyor ve kesin otoritesi şikayet ko
nusu oluyordu. Kendisinin göreve getir-
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diği defterdarın aziedilmesini hazınede
meyen valide su ltan, bir ihtiyara saygı 
göstermenin onurlu olduğunu, guru
rundan başka büyüklüğü bulunmayan 
bir gence aynı saygıyı göstermenin ise al
çaltıcı olduğunu oğluna telkin etmeye ça
lışıyordu. 
Valide sultan, padişahı etkileyip yöne
timi ele geçirebilmek için cariyelerin cil
vesinden, şeyhlerin dualarına kadar her 
şeyi deniyordu.  
Bir  gün Sultan IV.  Mehmed, Edirne'de 
Gül Camisi'nin önünden atla geçerken 
içerde çok ünlü bir vaizin vaaz verdiği
ni duyunca, kutsal konuşmacıyı d inle
mek için atından indi ve camiye gird i. 
Padişahın içeri gird iğin i  gören vaiz bir
den konuşma konusunu değiştirerek, 
dalaylı biçimde padişaha söz söyleme
ye başladı. Bi ldirmek istediği konuyu 
Kuranıkerim'den bir ayetle anlatmaya 
çalıştı: 
"Biz seni peygambere halifelik edesin 

d iye yeryüzüne yolladık. Şu halde sana 
emanet ettiğimiz insanları adil bir şekil
de bizzat kendin yargıla." 
Padişah, annesinin öğütlerine uyarak bir 
seferinde ava gitmemiş, halkın şikayet
lerini sadrazama anlattığı köşkün içinde 
kafes arkasına gizlenmişti. 
Sadrazarnın huzuruna gelen Hıristiyan
ların yasaların aksine Müslümanlara öz
gü elbiseler giydiklerini görünce hepsi
ni şiddetle cezalandırmıştı. 
Fazı! Ahmed Paşa'nın otoritesini böy

lesine sert biçimde kullanması bütün 
Edirne'yi telaşlandırmış, bizzat padi
şah ile annesi, böyle ellerde kalan impa-

ratorluğun cehaletin ve zulmün kucağı
na düşeceğine inanmışlardı. Ancak Tur
han Sultan genç Köprülüyle barıştı. 
Fazı! Ahmed Paşa da, valide sultanın sır
claşı Şamihzade'ye iyi davrandı. Sarayı et
kileyen bu üç kişinin anlaşması, iktida
rın sadrazarnın ellerinde kesin biçimde 
toplanmasıyla sonuçlandı. 

Ordunun Görkemi Elçileri 
Korkuttu 
Durmadan maliyesini ve tersanelerini 
kemiren savaştan bıkan Venedik, gizli 
ajanı Ballarina aracılığıyla el altından 
Edirne'ye yaklaşma ortamı arıyordu. 
Bir kara savaşı çıkarmaya niyetli gibi gö
rünen Avusturya'nın davranışını dik
katle izleyen sadrazam, Venedik Cum
huriyeti ile Girit' i paylaşmaya ve o taraf
ta barış yaparak kuvvetlerin i  kara tara
fına çekmeye hazırdı. 
Sakız Adası sularında Venedik ve Os
manlı dananınalarının çatışması bek
lenmedik bir anda gizli görüşmeleri 
kesti. Babıali ile Avusturya arasında 
Transilvanya yüzünden sürdürülen gö
rüşmeler ise, şimdiye kadar ateşkes adı 
altında beş kez uzatılan barışın 1 662 yı
lında kesin olarak bozulmasıyla sonuç
landı. Babıali, Transilvanya prenslerini 
atama yetkisinden hiçbir biçimde vaz
geçmiyordu .  
1 6  Mart 1 663 günü, kayınbiraderi Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa'yı Istanbul'da 
kaymakam olarak bırakan Fazı! Ahmed 
Paşa, ordunun başına geçerek Edir
ne'den hareket etti. 

739 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Padişah, sadrazamını Edirne'nin d ışına 
kadar uğurladı. Gösterişli bir törenle San
cakı Şerif ve kabzası mücevher işli bir kı
lıç verdi. Fazı! Ahmed Paşa'nın iki kar
deşi Mustafa ve Ali beyler ağabeylerinin 
yanında yürüyorlardı. Ordu, Tuna ile Sa
va'nın birbirine karıştığı yerde konakla
mak üzere ağır ağır i lerlemeye başlad ı. 
Avusturya İmparatorluğu başbakanı Sa
gan dükünün tam yetkili adamları Go
es Baronu ile Edirne'deki Avusturya 
temsilcisi Reninger son kez barışı kur
tarmak için Fazı! Ahmed Paşa'yı Belg
rad'da bekliyorlardı. Sadrazam, onları so
ğuk fakat nezaketli bir biçimde karşıla
dı. Fazla bir şey konuşmadan elçileri, Os
manlı ordusunu bütün görkemiyle göre
cekleri bir tepenin üzerine çıkardı. Os
manlı ordusunda yüz yirmi beş bin seç
me asker, yüz yirmi beş sahra, on iki bin 
kuşatma topu, altmış bin deve ve on iki 
bin katır vardı. Bozkırları darmadağın 
eden yüz yirmi beş kişilik Kırım atiısı da 
bir yandan ilerliyordu. 
Kırımlıların başında hanın oğlu Ah
med Giray bulunuyordu .  Böyle güçlü 
bir ordunun bir de Köprülü adında bi
rinin eli altında olması düşmanı çok kor
kuruyor ve en iyi d iptomatın yapacağı 
konuşmadan daha fazla etki l iyordu .  
Bu  olağanüstü görünüm altında görüş
melere başlandı .  
Fazı! Ahmed Paşa geri çekilmek için, bir 
zamanlar Avusturya tarafından kabul 
edilmiş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın 
koşullarının, yani Babıali'nin Transilvan
ya üzerindeki korumasının, Avusturya
lılar tarafından ele geçirilmiş bazı Macar 
kalelerin in iadesinin ve uzun zaman 
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Avusturya tarafından ödenen, fakat son 
zamanlarda savsaklanan otuz bin duka al
tınlık yıllık verginin yeniden verilmesi
nin kabul edilmesini istedi. Tam yetki
li elçiler ilk maddeler üzerinde anlaştık
larını, ancak büyük imparatorluğun şa
nıyla bağdaşamayacak olan son madde
nin başbakanları tarafından nasıl karşı
lanacağını bilemediklerini söylediler. 
Barışı adalet ve saygıyla kurtarabile
ceklerini, ama bağlı olma anlamına ge
len bu vergi şartıyla asla anlaşmaya ya-
naşmayacaklarını da belirttiler. • 

Uyvar Kalesi'nin Fethi 
Fazı! Ahmed Paşa, orduyu Osiyek'e 
kadar götürdü. Orada Budin beylerbeyi 
ve Osmanlı ordusu öncü kuvvetleri ko
mutanı Ali Paşa ile aynı Avusturyalı el
çiler arasında görüşmeler yeniden baş
ladı. 
Ali ile Mehmed paşalar, Uyvar Kale
si'ndeki Forgacs ve Palfy'nin ordusuna 
saldırmak için Viyana'nın yanıtını bek
lemediler. Otuz bin Macar, Osmanlı 
ordusu i le ırmak aras ında yok oldu. 
Kont Forgacs elinde kalan kuvvetlerle 
Uyvar'a çekildi . Komutan Palfy maiye
tini ve iki bin askerden başkasını kurta
ramadan kaçtı. Başından sonuna kadar 
savaşı yönetmiş olan sadrazarnın önüne 
binlerce kelleden meydana gelmiş pra
mitler yığıldı .  
Yüz yirmi beş bin Kırım atiısı akşamü
zeri Osmanlı ordusuna kavuştu. Kuşağın
da kılıcı, hançeri, sırtında sadağı, üzerin
de kürk yakalı, altın işlemeli bir kafta
nı, başında sarnur kürkü ile Ahmed Gi-
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ray askerlerinin ortasında, en parlak dö
nemlerindeki Timur'u anımsatıyordu. 
Fazıl Ahmed Paşa, bu görkemli orduyu 
Uyvar Kalesi'nin dört bir yanına dağıt
tı ve saldırı pHinlarını hazırladı. Kentte
ki Macar halk, surların yüksekliğine ve 
kalınlığına rağmen kendi komutanları
nı teslim olmaya zorladı. O zamana ka
dar alınmaz d iye şöhret yapan Macaris
tan'ın en önemli kalelerinden biri olan 
Uyvar'ın fetbedilmesi bütün Alvustur
ya'yı hayrete ve kedere düşürdü. Bu za
ferler Fazıl Ahmed Paşa'ya, otoritesini ar
tırmak için kend i  ordusunda köklü bir 
değişiklik yapma cesaretini verdi. 
Valide sultanın samimi sırdaşı Şamihza
de, sadrazaını bir dosttan çok, kıskanç bir 
gözleyici olarak izliyor, Fazıl Ahmed Pa
şa'nın ilk yenilgisinde onu sadarerten dü
şürerek yerine kend i  kayınpederi İbra
him Paşa'yı geçirmek üzere valide sul
tanla işbirliği yapıyordu. İbrahim Paşa, 
o sırada Fazıl Ahmed Paşa'nın ordusun
da bir komutandı. Bu düzeni  haber alan 
Fazıl Ahmed Paşa hemen padişaha bir 
mektup yazarak, eğer sadaretren indiri
leceği haberi, yerine sadrazam olacakla
rını iddia ederek övünen hainterin başı 
vurularak yalanlanmazsa, saygınlığının 
kaybolmasının ordu için felaket olacağı
nı bildirdi. 
Annesine danışmayan Sultan IV. Meh
med, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 'ya 
verdiği yanıtta imparatorluğun selame
tinden başka bir şey düşünmemesini is
tedi .  Bu yanıtın geldiğinin ertesi günü 
Şamihzade ile suç ortağı İbrahim Pa
şa'nın başları vuruldu. Ordunun büyük 
tasvibini gören bu idam olaylarından son-

ra Edirne'ye yollanan hainterin kellele
ri bir kez daha Köprülü Fazıl Ahmed Pa
şa'nın padişahın kesin desteğine sahip 
olduğunu onaylıyordu. Kendisi için kay
gıtanan Turhan Sultan, valide sultanlık 
unvanı arkasına sığınarak durumu kur
tardı. 
Transilvanya Prensi Apaffy taraftarları ile 
Osmanlı ordusuna sığındı .  Prensliğin 
kendisine verileceğini hesaplayan Tran
s i lvanyalı  bir  soylu olan Haller de, 
Apaffy'nin arkasından sadrazarnın yanı
na gelmişti. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, 
Apaffy'yi küçümseyerek karşıladı, Hal
ler' in başını vurdurdu ve cesedini ırına
ğa attırd ı. 
Uyvar'a komşu olan Lewenz, Novigrad, 
Neutra, Freystad, Schintau gibi kaleler 
b irer birer Osmanlıların eline geçti. 
Moravya ve Silezya'ya yayılan Kırım at
lıları dönüşlerinde binlerce tutsak ge
tird i ler. 
Ellerinde kılıç ve meşale taşıyan Osman
lı akıncıları, Olmutz'dan içeri girerek Di
etrichstein ve Liechtenstein prenslikle
rinin topraklarını yakıp yıktı. Oralardan 
toplanan on bin tutsak Uyvar pazarında 
satıldı. Bratislava Kalesi, yüksek surla
rının üzerinden on iki zengin köyünün 
yağınatanıp yakıldığını seyretti. Kırım 
akıncılarının güttüğü bin üç yüz araba 
dolusu kad ın ve çocuk ile seksen bin 
Macar, Rume li ovalarına ve Kırım boz
kırlarına sürüldü. 
Önünde artık düşman ordusu kalmayan 
Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa kışlamak 
için Belgrad 'a çekilirken, Kırım ordusu
nu Macaristan'ı istila etmek üzere bırak
tı. Ruslada mücadele etmek isteyen 
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Lehistan, Kırımlıların yardımına koşma
sı için sadrazamdan izin isteyince istek
lerini geri çevirdi .  
Kendisi Avusturya i le  savaş dunımun
dayken, Lehistan'ın bu ülkeyle barış 
içinde yaşamamasını, yoksa ordularını 
Lehistan 'a da süreceğini bildirdi . 

Padişah Gönlünü Giritli Bir 
Rum Kızına Kaptırdı 
1 664 ilkbaharında Fazı! Ahmed Paşa ko
mutasındaki Osmanlı ordusu dinlen
miş ve güçlenmiş olarak yeniden Maca
ristan'ı istilaya başladı. Padişah ise, ha
reminin köşesinden ve ormandaki av par
tilerinden vezirinin başarılarını izliyor
du. Sultan IV. Mehmed, bir yıl önce Gi
ritli bir Rum kızıyla evlenmişti. Girit or
duları serdan Deli Hüseyin Paşa bu kı
zın güzelliğine hayran olunca, onu padi
şahına layık görmüş ve İstanbul'a gön
dermişti. Rum kızı, Ematullah Gülnuş 
adını almıştı. 
Sultan IV. Mehmed 'in bu kara saçlı ca
riyeye karşı duyduğu aşk, valide sulta
na karşı duyduğu ana sevgisinin yerini 
almaya başlamıştı. İ lkbaharda, Ematul
lah Gülnuş Sultan, padişaha Mustafa 
adında ilk şehzadeyi verdi .  Böylece 
Rum kızı, şehzade annesi olarak saygın
lığını sağlamlaştırmış oluyordu. 

Leopold 'u Boyun Eğmeye 
Zorladı 
Daha derin istila tehlikesi karşısında ka
lan Avusturya, yedi aydan beri bütün gü-

cüyle topraklarını savunmak üzere sefer
ber olmuştu. Demir Kazık lakabıyla 
anılan Zriny, Macarları bir araya toplamış 
Transilvanya'da ilerliyordu.  
Souches Kontu da ,  Neutra üzerine yü
rüyordu.  Avusturyalı generallerden Ro
henloe ile Strozzi kuşattıkları Kanije ön
lerinde, ellerindeki İ talyan ve Fransız 
birlikleriyle bir istila seferi tasarlıyorlar
dı. Bütün kuvvetlerini Zrinwar'a4 yığa
rak müstahkem mevkilerinin arkasından 
Köprülü'nün baskısına karşı koyacakla
rını hesaplıyorlard ı. Bir çatışma sıras �n
da General Strozzi öldürüldü. 
Avusturya İmparatorluğu 'nun hizme
tinde olan İtalya'nın bir numaralı savaş 
adamı Mareşal Montecuccoli, B irleşik 
Avrupa ordusunun başkomutanlığına 
getirildi. M ur ve Sava ırmakları ile Zrin
war Kalesi'nin arkasında kalan üçgen bi
çiminde doğal bir araziye yerleşti. 
Fazı! Ahmed Paşa kale tarafından savu
nulan bu üçgeni aşmad ıkça arka tarafa 
geçerneyecek durumdaydı. Osmanlıla
rın sayıca üstünlüğü ve aziınieri Zrinwar 
savunucuların ı  yendi .  Montecucco
li 'nin komutanlarından Thurn kontu, 
seçme üç bin Macar askeriyle surların 
üzerinde eridi. Montecuccoli ile Coligny 
birleşik ordularıyla gelip M ur Irmağ' ını 
aştılar ve sadrazarnın yolunu kapadılar. 
Otuz kırk binlik alaylara ayrılmış olan 
Osmanlı ordusu, Avusturya ve Fransız 
birliklerinin hareketlerini gözlerken ha
la direnen kaleleri düşürüyordu. Bu Os
manlı kuvvetleriyle karşılaşmanın malı
volmak anlamına geldiğini bilen İtalyan 

4 Macaristan'da Osmanlıların Yenikale dedikleri müstahkem mevki. 
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Mareşal Montecuccol i ,  Avusturya 'yı 
çevreleyen Raab ırmağı'na kadar çekil
mişti. Peşinden gelen sadrazam ırmağın 
karşı kıyısında durdu. O çevredeki Sa
int Gorhard kasabasında, evlerin yakıl
masına ve binlerce i nsanın köle olarak 
götürülmesine tanık olan Avusturya 
temsilcilerini kabul etti. 
Şimdi Avusturya'yı tehdit eden aynı 
tehlike, yani Montecuccoli i le Fazı! Ah
med Paşa'nın orduları arasındaki büyük 
fark, İmparator Leopold'u boyun eğme
ye zorlamıştı. Başbakan Sagan sükü, 
elçilerine her türlü koşulları kapsayan bir 
anlaşma yapmalarına izin vermişti. On
lara Osmanlılar için daha mükemmel ko
şulları kabul ertirmek isteyen Fazı! Ah
med Paşa, Montecuccoli 'nin ordusu
nun önünde Raab ırmağı'nı aşmak isti
yordu.  Çağının en iyi askeri sayılan bu 
general, Raab ırmağı'nı aşan ilk Osman
lı birliklerinin cesareti karşısında hayre
te düşmüş, hatta ordusunun ortasında 
bulunan Moggersdorf köyünü yeniçeri
lere kaptırmıştı. 
Askerleri kaçıyor, en değerli komutan
ları Osmanl ıların kılıçları altında can 
veriyordu. Kend is iyse mizacının deha
sı gereği sahip olduğu soğukkanlılıkla 
püskürtiilen askerlerini  toplamaya çalı
şıyordu. 

��Bu Kızlar da Kim?" 
Askerlere kendi cesur ruhunu aşıladığı 
zaman, biri Lorra ine Dükü Charles, 
öteki Fransız soylularından oluşan ve Co
ligny kontu tarafından yönetilen iki ka
nadını düzene soktu. Bu üç büyük ko-

mutan Raab ırmağı 'nı  geçebilen bir 
avuç Osmanlı kuvveti üzerine üşüştü, 
hepsini ırmağın taşan yarağına i tti. 
Moggersdorf kasabasına kapanan binler
ce yeniçeri teslim olmaktansa ölmeyi ter
cih ederek vuruşa vuruşa şehit düştü. Co
ligny'nin ve La Feuillade dükünün üç 
bin Fransız askeri ırmağın kıyısına kadar 
inerek sİpahilerin hepsini kılıçtan geçir
di .  Karşı kıyıdan Fransız atlılarının par
lak zırhları nı, zarif miğferlerini, uzun saç
larını gören Sadrazam Fazı! Ahmed Pa
şa, yanındaki Macarlara, "Bu genç kız
lar da kim?" d iye sordu. 
Macarlar, onların Fransız atlıları oldu
ğunu söyledi .  Bu savaşın sonunda La 
Feuillade'a, sİpahiler ile yeniçeriler, çe
lik adam anlamına gelen Fulad i adını 
taktılar. 
Sayısız kahramanlık ve galibiyer elde e
dildi. Kesin sonucu alınamayan Saint 
Gorhard zaferi yalnızca Montecucco
li 'nin şansını artırd ı. Hıristiyan ordusu
nun onuru kurtarılmış, fakat feci yenil
gilerin etkisi sil inememişti. Kaybettiği 
yirmi bin askere rağmen Fazı! Ahmed 
Paşa bütün Macar ovalarında muzaffer 
olan iki yüz bin kişiye sahipti. 
Saint Gorhard kasabası ve kilisesi bugü
nün önemini belirten tek anıt olarak kal
dı. Bunca dökülen kan, İmparator Leo
pold tarafından daha önce kabul edilen 
barış koşullarında hiçbir değişiklik yap
maya yetmed i. Barış antlaşması, sadra
zamın Belgrad 'da istediği koşullarda 
Vasvar kasabasında 10 Ağustos'ta imza
landı. Anlaşma şu koşulları içeriyordu:  
Osmanlı taraftarı olan Apaffy, Osman

lı Devleti'nin korumasında Transilvan-
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ya Prensliği'n i  muhafaza edecekti. Ma
car valilikleri Babıali 'ye bağlı kalacaktı. 
Bu sefer sırasında ele geçirilen kaleler pa
dişahın mülkü kabul edilecekti. Zrinwar 
Kalesi'nde Avusturya'nın yeniden inşa
at yapmasına izin verilmeyecekti. Elçi ar
mağanı adı altında yıllık vergi yeniden 
konulacaktı. Bir sürü zaferden sonra bir 
tek küçük yenilgiyle biten bu sefer, bü
tün imparatorlukla ve padişahın kal
binde en güzel zaferlerden biri olarak yer 
alacaktır. 
Fazı! Ahmed Paşa Orduyu Hümayun'u 
Belgrad'a getirdi, Macaristan ve Gü
ney Avusturya'dan kaldırılan yüz bin kö
le ile ayrılan Kırım hanını değerine layık 
bir armağanla uğurladı. Rumeli Beyler
beyi Kara Mehmed Paşa, padişahın im
zaladığı barış antlaşmasını, imparatora gö
türmek üzere Babtali 'nin Viyana elçisi 
olarak atandı. 
Kara Mehmed Paşa yüz elli kişil ik ma
iyetiyle I. Leopold'a değerli kumaşlar, 
safkan Arap ve Acem atları, sorguçlar gi
bi armağanlar götürüyordu.  
Edirne'ye gelen sadrazam, fatih ve im
paratorluğun öç alıcısı olarak artan şöh
retiyle gücünün bir kat daha sağiarniaş
tığını anladı. Yokluğu sırasında padişah, 
Edirne ormanlarında vahşi hayvaniara 
karşı av seferleri düzenlemekten başka 
bir şey yapmamıştı. Vakanüvis Abdi 
Paşa sanki tarihsel olayları anlatıyor
muş gibi, hükümdarıo av seferleri sıra
sında geçen bütün olayları kaydetmiştir. 
Gülnuş Sultan ile genç sırdaşı Yusuf, bu 
eğlence seferlerinde padişaha eşlik edi
yorlardı. Sultan IV. Mehmed genellik
le konakladığı yerlerden ay ışığında ay-
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rılır, köy camilerinde sabah namazını kı
lar, ormanda çınar altlarında bazı dava
lara bakar, dininin düşmaniarına karşı her 
zaman sert ve kanlı bir biçimde davra
nır ve en ufak bir kuşkuyu suçmuş gibi 
cezalandırırd ı. 
Atma kötü muamele yapan bir nalhan
tın başını vurdurmuş, ineğinin yavrula
masına tanık bir Hıristiyan köylüyü de 
Müslüman olması için zorlamıştı. 

Avusturya 'nın Armağanları 
• 

Padişah bütün bu davranışlarını tarihçi 
Abdi Paşa'ya anlatır, o hasta olduğu za
man kendi eliyle vakayinameye yazar
dı. Adını o döneme yazdırmaktan başka 
görevleri de olduğunu tamamen unut
muş görünen padişah, devleti ve savaş
ları yönetmeyi, sanki kendisine layık ol
mayan işler gibi devlet adamlarına bırak
mıştı. Onun için namaz, av ve eğlence bir 
padişahın yapacağı tek şeylerdi. 
Artık bütün dikkatin i  Girit üzerine çe
viren Fazı! Ahmed Paşa, padişahı alarak 
lstanbul'a döndü. Başkentte valide sul
tan tarafından bir milyon beş yüz bin ak
çe değerindeki armağanlarla karşılandı. 
Sultan IV. Mehmed, İstanbul'da Avus
turya E lçisi Kont Walter Von Leslie'nin 
getirdiği armağanları kabul etti. Bu arma
ğanlar o dönemin Avusturya'sının sanat 
ve el sanayisi bakımından ne durumda 
olduğunu gözler önüne sermekteydi. 
Işlenmiş gümüş çerçeveler içinde adam 
boyunda aynalar, oluk! u ayaklar üzerine 
oturtulmuş, gümüş ve altından ibrikler, 
kokulu sular fışkırtan altın yaldızlı havuz
lar, çok koli u kandiller, mercandan kap-
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lar, tüfekler, hançerler, akik taşlı sehpa
lar, dürbünler, altın işlemeli Hollanda ha
lıları, saatler ve ayrıca valide sultan ile ha
sekilerin kullanması için bir sürü arma
ğan İmparator Leopold 'un Osmanlı ların 
önünde eğilmesinin ve barışı satın alma
sının kanıtlarıydı. 
Avusturya elçisiyle birlikte gelenler ara
sında Norfolk dükü, Lord Arundel, 
Lichtenstein prensleri, Trautmannsdorf 
kontu, Herberstein prensi, Floransalı Pe
cari, Cenevizli Durazzo, Milanolu Casa
nova, Fransız Chateuvieux vardı. 
Roma ve Venedik'in temsilcileri hariç, 
Avrupa'nın birçok devletinin temsilcile
ri İmparator Leopold'un elçisinin onu
runu artırıyor ve Avusturya'nın Osman
hiara verdiği önemi gösteriyordu.  
İstanbul'a dönen Fransa Elçisi M. De La 
Haye, Fransa'nın dalaylı olarak Girit'e 
ve Macaristan 'a yardım yaptığı için sad
razarnın hakaretlerine hedef oldu .  
Fazı! Ahmed Paşa, "Siz Fransızlar bizim 
en iyi dostumuz olduğunuzu ileri sürer
ken, sizi her yerde düşmanlarımızın 
arasında görüyoruz" dedi. 
Bu acı serzen iş çağımızda5 daha bir an
lam kazanmıştır. 
Napolyon'un Osmanlıları atmak için 
Mısır'a çıkması ve Erfurt'ta Ruslara Os
manlı Devleti 'ne saidırmaları için öğüt 
vermesi; biz Fransızların toplarının Rus 
ve İngiliz toplarıyla Navarin'de Sultan 
Mahmud'un donanmasına çılgınca sal
dırması ve şimdi Rusya'ya uyarak, Ku
düs'teki kutsal yerlerin yönetiminin 
Katalik papazlara devredilmesini isteyip 

5 Kitabın yazıldığı 1 885 yılı kastediliyor. 

Osmanlı İmparatorluğu 'nu Rusya ile 
savaşa itmemiz asıl bugün serzenişe ye
terli gerekçe olacak unsurlardır. 

Fransa İkili Oynuyordu 
Sinirli ve gururlu bir adam olan De La 
Haye ayağa kalkarak elinde tuttuğu ka
pitülasyon belgelerini yere savurdu. 
Sadrazam elçiyi, o zamanlar hakaret an
lamına gelen, Yahudi d iyerek tehdit 
etti. 
Başınabeyinci yerden bir sehpa alarak 
Fransız elçisin in üzerine yürüdü. O da 
kılıcını çekti. Çavuşlar atılarak kılıcını 
elinden almak istediler. Üç gün sonra, 
hatasını anlayan sadrazam, Fransız elçi
sini yeniden huzuruna çağırarak bu ola
yın d ışarıya duyurulmamasını, yoksa 
eski Fransız-Osmanlı dostluğunun zede
lenebileceğini söyledi. 
Gerçeği söylemek gerekirse, bu eski 
dostluk daima Osmanlı İmparatorlu
ğu'na bağlı ve tarafsız olduğunu iddia 
eden Fransa tarafından gizli düşmanlık
larla bozuluyordu. Fransa'nın bu ikiyüz
lü politikası, dinin politika üzerine yap
tığı sürekli baskıdan doğuyordu. 
Nitekim Macaristan'da Osmanlı ordusu
na karşı savaşan Fransız soylularını Gi
rit'te de göreceğiz. Fransızlarda iki ayrı 
millet, XIV. Louis'de de iki ayrı kişil ik 
yaşıyordu. Politika ise, Fransız kralına ve 
milletine, Avusturya Hanedam'na kar
şı kendilerini koroyabilecek tek ittifakın 
arkasından inatla gitmelerini öğütlü
yordu. Bu gerçeğe rağmen Haçlılar dö
neminden kalan tutucular, Roma'nın ıs-
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rarları ve can çekişmekte olan şövalye
lik ruhu karşısında, barbar olarak nitele
nen Hz. Muhammed'in kullarına karşı 
açılan Haçlı Seferleri'ne katılınarnayı 
onurlarına ve dinlerine bir hakaret ola
rak kabul ediyorlardı. 
İşte bu ikili anlayış, Fransa'nın Osman
lılara karşı sözlerinin ve davranışlarının 
farklılık göstermesine neden oluyordu. 
Bu, Fransız Sarayı'nın ikiyüzlülüğü de
ğil, bir zaafıydı. O zamanlar gençliğinin 
ve kudretinin zirvesinde olan XIV. Lo
uis bile bundan kurtulamıyordu.  
Ni tekim, Babıal i ' n in ,  Macaristan 'da 
Avusturya'ya, Girit'te de Venedik'e kar
şı yürüttüğü savaşı desteklediğini söyler
ken, soyluların baskısı sonucu el altından 
Fransız birliklerini Tuna kıyılarına ve 
Kandiye'ye yolluyordu. Şövalye ruhu ve 
Hıristiyanlık, kralın üzerinde daha etki
li olabiliyordu.  
O çağda Fransa'nın Doğu politikas ının 
ikiyüzlü olmasının ve hatta şimdi 1 852 yı
lında Kudüs'te kutsal yerler sorununu çı
karırken 1854 yılında Osmanlı uğruna ka
nını dökmesinin nedenlerini burada ara
mak gerekir. Bu dış politika her iki dev
leti de daima zor durumda bırakmıştır. B a
tıl inanışlar akılla mücadele halindedir. 
Osmanlılar dostumuzdur, Müslümanlar 
ise anılarımızın eski düşmanlarıdır. 
Fazı! Ahmed Paşa, Fransız elçisinin 
kendisine samirniyetle nedenlerini an
latmaya çalıştığı bu çel işkiye anlayış 
gösterdi. Çifte içerikli de olsa büyük bir 
güçle sürdürdüğü dostluğun kendi ülke
sine sağlayacağı yararları düşünerek, iki 
devletin bağlarının kapınamasına çok 
dikkat gösterdi. 
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Girit'te Venedik'e karşı seferber edece
ği muazzam kara ve deniz kuvvetleri sa
yesinde, XIV. Louis'nin göndermek zo
runda kaldığı bir avuç şan ve din merak
lısına aldırmıyordu .  Fazı! Ahmed Paşa 
için Kand iye'nin fethi sadece İslamiye
tİn şanı için gerekli değildi. B ir de Sul
tan IV. Mehmed'in kalbinde gitgide da
ha fazla yer tutan Giridi Gülnuş Sultan'a 
yapılacak bir armağan vardı .  
Retimo'da doğmuş olan bu Giridi sultan 
hanım, padişahın ord u ları tarafınd:ın 
Girit'in tamamen ele geçirilmesini ve da
ima kızları ve kız kardeşleri olarak tanı
dığı Girit Hıristiyanlarını yönetmek için 
oraya kraliçe olmayı istiyordu. 
Gülnuş Sultan'ın desteğini sağlamak 
için onun bu tasarılarını teşvik eden sad
razam, gözde haseki tarafından padişa
hın yanında daima gözetiliyor, IV. Meh
med'in iki sırdaşı Yusuf ile Mustafa'nın 
aleyhteki ded ikodularını önlemeye ça
lışıyordu. Bir büyük adamla çok sevilen 
bir gözdenin işbirliği sayesinde Fazı! Ah
med Paşa Edirne'ye Kanuni Sultan Sü
leyman'ın en büyük seferler için bile 
yaptıramadığı kadar büyük kuvvetler ve 
servet yığıyordu. Gülnuş Sultan'a güve
nen Fazı! Ahmed Paşa, kendisini bir sü
re padişahtan uzaklaşuracak olan Girit se
ferine serdarlık etmekte duraksamadı. 
Kıyıya kadar padişahın başkanlığında gi
den ordu, gemilere binerken hünkarını 
selamladı. Edirne 'ye dönen IV. Meh
med, yol boyunca uzun uzun avianarak 
zaman geçird i .  Yüz yirmi bin duka altı
nı değerinde yeni  bir sarayın yapımı pa
dişahın bütün ilgisini  çekiyordu. 
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Mesihlik İ ddialan 
Sabatay Levi adında İzmirli bir Yahu
di 'n in  mesihl ik savlarıyla çevresine 
yandaş toplaması, imparatorluğu bir 
süre uğraştırdı .  Fazrl Ahmed Paşa sefe
re çıkmadan önce onu Yedikule Zinda
nları'na hapsettirmişti. Yandaşları bu 
eziyette yen i  bir peygamberlik i şareti 
gördüler. 
Sabatay Levi zindandan galip olarak 
çıkacak, bir arslanın üzerine binecek ve 
yed i  başlı yılanıyla düşmaniarına saldı
racaktı! 
Lehistanlı bir başka sahtekar Sabatay'ı 
kendisine rakip olarak gördüğü için onu 
halkın arasında isyan çıkaran bir adam 
olarak Kaymakam Kara Mustafa Pa
şa'ya ihbar etmişti. 
Sabatay'ı Edirne 'ye getirten Sultan IV. 
Mehmed, bu sahtekarın gerçekten bir 
peygamber gibi yaralanmaz olduğunu an
lamak için çıplak olarak bir ağaca bağlan
masını, okçuların üzerine atış yapmala
rını istedi. Durumun kötülüğünü kavra
yan Yahudi İslamiyere geçerek canını 
kurtardı. 
Orduyu Hiimayun 1 5  Mayıs 1 666 günü 
hareket etti. Beş buçuk ay süren bir yol
culuktan sonra Rodos'un karşısındaki İs
din'e vardı. Ordu, 3 Kasım 1 666 günü 
Hanya kıyılarına ayak basıyordu. 
Kahire birliklerini getiren yirmi altı Mı
sır kadırgası Venedik donanmasının ate
şi altında Osmanlıların gözü önünde 
yok oldu. 
İstanbul'dan hareket eden ikinci bir 
donanma ilkbaharda sadrazarnın ordusu
nu seksen bine çıkardı. 20 Mayıs 1 667'de 

Hıristiyanların son kalesi olan Kandiye 
önlerinde siperler kazıldı. 
Venedik'in bir numaralı savaş adamı Mo
rosini, özveri göstermesine karşılık nan
körlükle karşılaşmıştı. Fakat ülkenin 
çıkarları söz konusu olunca senato tara
fından Venedik'e gönderi ldi. Morasini 
düşmanlarının kendisine yaptıklarını 
affetti ve her türlü öç duygusundan 
uzaklaştı. 
Venedik ordu ve donanmasının başko
mutanı olarak iki bi.u adamıyla Gi(it'e 
çıktı. Del i  Hüseyin Paşa ile yapılan 
uzun savaşlarda pişmiş olan dokuz bin 
Venedik askeri son derece sağlam istih
kamların arkasında Osmanlıları bekliyor
du. Surlarda dört yüz ağır top mevzilen
mişti. 
Çok kalın ve enli yedi sur, uçuruma ben
zeyen granitten oyulmuş hendekler ve 
kuşatanları kendi  istihkamlarında yut
maya hazır yeraltında açılmış binlerce la
ğım, Kandiye'yi Osmanlılara mezar ya
pıyordu. 
Bu kent şimdiye kadar Osmanlılara iki 
filoya ve üç orduya mal olmuştu. Teh
likenin içinde olmak isteyen Morasini 
tabyaların tam altındaki bir mahzene yer
leşmişti. 
Oradan sürekli olarak tabyalan gözlüyor, 
kendi icadı olan bir makineyle Osman
lıların doldurmaya çalıştıkları hendekle
ri boşaltıyor, huruç hareketlerini yöne
tiyor ve Osmanlılardan öğrendiği gibi as
kerlerinin kestikleri düşman kellelerinin 
önüne yığılmasını izliyordu.  
25 Mayıs'tan 16 Kasım 1 667'ye kadar 
kenti dumana, denizi kana ve karayı ce-
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setiere boğan altı yüz on sekiz patlama 
ve otuz iki saldırı olmuştu. Bir volkan gi
bi patlayan humbaraJarın parıltısı ve 
gürültüsü yöre sahillerinden duyulu
yordu .  Kuşatmanın bu ilk aylarında can 
veren dört yüz Hıristiyan subay, üç bin 
Venedikli ve sekiz bin Osmanlı, savaşan 
tarafların ne kadar hırslı olduğunu en 
açık biçimde gösteriyordu. 
Fazı! Ahmed Paşa 'nın dev toplarıyla 
n ihayet yıkılan surlardan yeniçerilerin 
saldırısı için uygun bir yol açılmış gibi gö
ründü. Morosini, Osmanlılardan önce 
davranarak bütün garnizonu yıkılan su
run üzerine çıkardı. Böylece Osmanlı sal
dırısını önledi. Fakat Osmanlılar, yeni
den saldırarak Venediklileri püskürttü. 
Tam o sırada Hıristiyanlar tarafından pat
latılan bir lağım, yedi bin Osmanlı aske
rinin şehit olmasına neden oldu. Sad ra� 
zam bir anda sakatianan dört bin aske
rini Anadolu 'ya yollamak zorunda kaldı. 
Binlerce cesedin kokuşmasından yayı
lan veba Osmanlı ordugahını kırıp geçi
riyordu. Sürekli esen fırtına Osmanlı do
nanmasının kıyılara yanaşmasına engel 
oluyordu. Bastıran kış yağmurları, açılan 
gedikleri ve lağımları dolduruyordu .  
Surların içinde yenilmez olduğu kadar 
denizde de atılgan olan Morasini yeni bir 
Mısır donanmasının açıkta yakaladı ve 
sadrazarnın gözleri önünde gemileri ya
karak denizin d ibine yolladı. 

Girit' e Fransız ve İtalyan 
Desteği 
Binlerce cesetten başka bir sonuç verme
yen on sekiz ay akıp girmişti. Venedik'e 
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Fransız alayları getirmiş olan Savoie dü
kü, Fazı! Ahmed Paşa'nın ısrarları sonun
da 1668 ilkbaharında onları geri çekti. Sa
int Andre Montbrun markisi, Girit'teki 
Fransız gönüllüler alayının komutanlığı
na getirildi. Venedikliler inançları uğru
na can veren Fransız soyluianna XIV. Lo
uis'nin yardım etmesini istiyorlardı .  
XIV. Louis, savaş alanlarında cesur oldu
ğu kadar, saray içinde o kadar dalkavuk 
olan La Feuillade dükünün Conde ve 
Turenne eyaJetlerinden beş yüz subay 
ile dört bin gönüllüyü toplayarak Gitit'e 
gitmesine izin verdi. 
Fransız soylularının en seçme gençlerin
den oluşan bir birlik Beaufort komuta
sında hareket etti. İ talya'dan gelen beş 
yüz genç şövalye de onlara katıldı. Bu 
yardımlar, Osmanlı topçusunun Venedik 
saflarında açtığı gedikleri dolduruyordu. 
Ancak harikalar yaratmak için sabırsız
lanan bu genç savaşçılar, Morasini'nin al
tı kez üstün bir düşmana karşı yürüttü
ğü savunmaya dayanan savaş yöntemi
ne ayak uyduramıyordu.  
1 6  Aralık'ta nöbetçileri zorlayarak dışa
rı çıkan altı bin Fransız, yeniçerileri ga
fıl avladı. Bir bölümünü kılıçtan geçirdik
ten sonra tekrar kaleye kapandı. 
La Feulliade ile başlıca subayları Osman
lılardan o kadar nefret ediyorlardı ki, kı
lıçlarını çekmeye bile tenezzül etmeden 
ellerinde kırbaçları sİpahilerin üzerine at 
koşturuyorlardı .  Meydan okumaları, 
övünmeleri ve küstahlıkları binlerce 
Fransız gencinin ölümüne mal olmuştu. 
Tam Fransızlar kaleye dönerken topçu
su na ateş buyruğu veren Fazı! Ahmed 
Paşa içlerinden dört binini öldürdü. Vii-
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lemor, Tavannes ve Feuillade'ın diğer 
kırk arkadaşı bu ateş altında öldü. 
Fransız komutanları sabahleyin V enedik
Iilere ders olsun d iye çıktıkları kapıdan 
hemen hemen yalnız denecek kadar az 
bir kuvvetle içeri girdiler. Morasini'nin çe
kingenliğini eleştiriderken o da onların ge
reksiz övünmelerinden şikayetçiydi. Ni
hayet arkalarında boş bir şan, Osmanlıla
rın hayranlığını ve Venediklilerin haklı 
kızgınlığını bırakarak adadan ayrıldılar. 

Ceset Bulunamadı 
Yaraları iyileşen Feuillade bu arada Pa
palık'ın Fransa kralından yirmi alaylık bir 
yardım koparınasına yardımcı oluyordu. 
Mazarin döneminde yıldızı bir hayli 
parlayan Beaufort d ükü, şimdi eski şöh
retine kavuşmak için yeni  maceralar 
peşinde koşmak istiyordu.  
Bir  süre sonra Girit' e hareket etti. 1 9  Ha
ziran 1 669'da on dört kadırga dolusu 
Fransız askeri getirdi. XIV. Louis'nin 
muhafız alayından beş bin gönüllü, Os
manlı tabyalarının önüne yerleştirildi . 
Kent artık bir harabe yığınından başka 
bir şey değildi. Henüz Kandiye'ye ayak 
basan bu soylu kişiler, Morasini'ye gide
rek, Osmanlı ateşi altında beklemekten
se hemen Osmanlıların üzerine atılma
yı önerdiler. 
Navailles dükü, Beaufort dükü, Castel
lane, Choiseul, Dampierre, Colbert gi
bi soylular Venedik generalinin kendi
lerine gösterdiği gerekçelerin hiçbirini 
dinlemedi. 
Berbat bir çıkış hareketi yapan Fransız
lar hemen Osmanlılar tarafından püskür-

tüldü. Hatta geri çekilirken yaptıkları ha
talardan dolayı Osmanlılar kentin kapı
sına kadar dayandı. İçlerinden beş yüzü 
burçların ve kapının önünde can verdi .  
Beş Fransız kontunun ve Kraliyer Mu
hafız Alayı askerlerinin kelleleri sadra
zamın önüne yığıldı. 
Beaufort dükü ortada gözükmedi. Os
manlılara haberci yollayan Morosini ,  
d ükü tarif ederek eğer yaşıyorsa, geri al
mak için her türlü fidyeyi vermeye razı 
olduklarını, ölmüşse cesedini ağırlığın
ca altın vererek kendilerine iade etme
lerini istedi .  Fakat bütün aramalara rağ
men ne tutsaklar, ne de ölüler arasında 
bulunabilen bu ünlü Fransız savaşçının 
ne olduğu bir türlü anlaşılamad ı. 
Aniaşılmayan bir nedenden ya da XIV. 
Lou is'nin bir emrine uyarak hareket 
eden Navailles d ükü, saçma kahraman
lık gösterilerinden sonra büsbütün teh
likeye düşürdükleri kenti, birden terk et
meye karar verdi .  
Fransızlar geldiklerinden iki ay sonra ge
ri döndüler. Venediklilere olduğu kadar 
ayrılanların onuruna da ölümcül gelen bu 
terk etme olayı, İ talyan gönüllü lerini, 
Malta Şövalyelerin i  ve alman askerleri
ni de etkiledi .  Morasini onlara yalvara
rak hiç olmazsa kışa kadar üç bin adamı 
bırakmalarını istedi .  Artık bu hain müt
tefikleri h içbir şey tutamazdı. 

Doksan Üç Anahtar 
Sadrazama Sunuldu 
Venedikli kahraman bir avuç adamıyla 
iki yüz bin Osmanlının karşısında tek ba
şına kaldı. 
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Sadrazam Fazı! Ahmed Paşa, Morosi
n i'ye politika gereği olduğu kadar hay
ranlığının da bir sonucu olarak onumy
la uygun düşecek bir teslim önerisinde 
bulundu. Morosini'nin bulunduğu kale
nin burçları üzerinde S Eylül 1 669 tes
lim anlaşması imzalandı ve Kandiye'nin 
yarı yıkılmış kilise damları üzerinde ha
çın yerine h ilal yerleştirildi. 
Girit'in başkentinin kuşatması yaklaşık 
olarak yirmi beş yıl sürmüş ve Galibie
re üç yüz bin kişiye mal olmuştur. Şim
diye kadar yalnızca ihtirasın sald ıranla
ra aynı ölçüde sebat ve savunuculara bu 
kadar inat verdiği görülmemiştir. Girit, 
birbirini  yüzyıllardır sevmeyen iki dinin 
savaş alanı haline gelmişti. 
Fazı! Ahmed Paşa, Morosini'yi kendisi
ne layık bir düşman olarak gördü. Ona, 
askerlerine ve Venediklilere özgürlük
lerini bağışladı. Kenti terk etmek için ge
rekli zamanı tanıdı. Bugün Fetih Burcu 
olarak anılan burç üzerinde Fazı! Ahmed 
Paşa gümüş iki tepsi içinde sunulan ken
tin doksan üç anahtarını teslim aldı. Mo
rosini, Venedik'e yollandı. Fakat orada 
Girit'i sattığı hakkında iftiralar, politik bir 
mahkeme ve zindan buldu. Yenerlik'in 
inatçı nankörlüğü bu adamın yurtsever
l iğini söndüremeyecek, Osmanlılar yine 
onu Mora'da kendilerine karşı savaşırken 
göreceklerdir. 

Anneye Saygı 
Padişaha zafer mektubundan başka bir 
şey yazmayacağına dair yemin etmiş 
olan sadrazam Fazı! Ahmed Paşa, Kan
diye'nin teslim olduğu günün akşamı Sul
tan IV. Mehmed'e bir mektup yolladı. 
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Ertesi gün kendisine çok kutsal gelen bir 
görevi yerine getirmek üzere, karargahın 
yakınında bir kasahada bulunan annesi
ni ziyaret etti. Akıl, erdem ve cesaret ba
kımından çok üstün bir kadın olan Köp-·· 
rülülerin annesi, oğluna yenilgilerde 
kuvvet vermek, galibiyetlerde ise birlik
te sevinmek için Girit' e gelmişti. Sadra
zam büyük bir saygıyla öğütlerini dinli
yor, en akıllı ve en cömert ilhamların an
nesi tarafından kend isine verildiğini 
söylemekten övünç d uyuyordu. Gözyaş
ları içinde kentin anahtarlarını annesinin 
ayaklarının önüne bıraktı ve onu şanının 
kaynağı olarak kuc�kladı. 
İstanbul'da gurur gösterisi yapmaktan
sa Girit'te bir süre daha kalıp, sivil örgüt
ler kurdu. Dini, malı ve geleneklerine 
saygı gösterilen Girit'in Rum halkı, ada
yı yine eskisi gibi Akdeniz'in bahçesi ve 
Mısır'ın devamı yaptı. 

Savaş Sırasında Şarap 
Tatma Fırsatını Buldu 
Fazı! Ahmed Paşa'nın üç yıl boyunca 
uzaktan yönettiği devleti hiçbir şey 
onun yokluğu kadar kargaşalığa sürük
leyemezdi. Sadrazamı lstanbul'a götüren 
kadırga bir süre için İstanköy Adası'nda 
demir attı, Fazı! Ahmed Paşa ile anne
si portakal ağaçlarının gölgelediği çeşme 
başlarında Girit'teki günlerini amınsayıp 
kısa bir süre yorgunluk çıkardılar. Doğa 
hayranlığı ve zamanını çok kısa süre de 
olsa boşa geçirme me Osmanlının değiş
meyen alışkanlıklarından biridir. En et
kin kahramanlarda olduğu kadar en içi
ne kapanık bilgelerde de buna rastlamak 
mümkündür. 
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Sadrazam bu yaz günlerini maiyetinde
ki şair ve tarihçiler le felsefe üzerine soh
betler yaparak ve ruhunun gıdası olan ki
tapları okuyarak geçirdi. 
Nihayet Tekirdağ'da karaya çıkarak, 
Sultan IV. Mehmed ile Edirne'de buluş
tu. IV. Mehmed kendi zaferi gibi gördü
ğü bu galibiyerten hiçbir kıskançlık 
duymuyordu. Toprakları daha da geniş
leyen imparatorluğu yeniden sadrazam
ının ellerine bıraktı. 
Padişah IV. Mehmed, Fazıl Ahmed Pa
şa'yı yalnızca Kuranıkerim'e aykırı dav
eananlara ve şarap içenlere karşı daha sert 
davranmaya zorlamıştır. 
Sadrazam Girit ve Macaristan seferleri sı
rasında şairlere hayal, savaşçtiara cesaret 
veren bu içkiyi tatma fı rsatını bulmuş
tu. Fazıl Ahmed Paşa'nın yaşamını ya
zan bir tarihçi, on beş gün süreyle İstan
köy Adası'nın portakal bahçeleri altında 
şarap içtiğinden söz etmiştir. 

İstanbul' da Deniz 
Çatışması 
XIV. Louis, elçisi Nointel'i, d 'Apre
mont komutasındaki beş kadırgalık bir 
donanınayla İstanbul'a yolladı. Fran
sa'nın Macaristan ve Girit seferleri sıra
sında takındığı ikiyüzlü tavra karşılık ola
rak kaymakam, sarayın toplarının konuk 
donanınayı selamlamasına engel olunca, 
kadırgalar padişahı selamlamadan geçti. 
Val ide sultan Deniz Köşkü'nün balko
nundan konuk donanmanın sarayın 
önünden geçişini izliyordu. Fransız ba
taryalarının sessizl iğinden alınan Os-

ınanlılar kıyıda hiddetle söyleniyorlar
dı. B i r  Osmanl ı  gemisinden atılan kur
şun Fransız tayfalardan birini yaraladı. 
Az kalsın Jimanda bir deniz savaşı pat
lak verecekti. Fransızlara hayran olan 
valide sultan araya girdi ve Fransız 
Amirali d'Apremont'a haber salarak, er
tesi gün Üsküdar'daki sarayına giderken 
kendisini selamlamasını rica etti. Fran
sızlar, imparatorluğun temsilcisinden 
esirgediklerini, hükümdarıo annesine 
sundular. 
Bu barışmadan sonra E lçi Nointel ken
te görkemli bir çıkış yaptı . Ancak Edir
ne'ye çağınldığında padişah ve sadrazam 
tarafından pek soğuk karşılandı. 
Sadrazamla yaptığı görüşmelerin birin
de söz Fransa Kralı XIV. Louis'ye gelin
ce Fazı) Ahmed Paşa, "Hükümdarınız 
büyük bir milletin hükümdarıdır, ancak 
daha kılıcı çok yeni" dedi. 
Bu sözlerle XIV. Louis 'n in gençlİğİnİ 
ve deneyimsizliğini anımsatmak istiyor
du. Uzun görüşmeler sonunda Nointel, 
Fransız ticaretine ve Fransa 'nın Ku
düs'teki "Kutsal Yerler" ile ilgili ayrı
calıkiarına çok elverişli düşen altmış bir 
maddelik yen i  kapitülasyonlar elde 
etti .  
Fransa Elçisi Nointel, elçilik ayrıcalık
larından ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 
bulunmasından yararlanarak Ege adala
rı ve Yunanistan'daki eski kal ıntıları zi
yaret eden ilk elçi oldu. Yanında ressam
lardan, yazarlardan ve sanatçılardan oluş
muş beş yüz kişil ik çevresiyle antik dö
nemin şimdi �essizlik içinde yatan sanat 
şaheserlerini izledi .  
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Av Merakı IV. Mehmet' e 
Avcı Lakahını Kazandırdı 
Aynı dönem içinde Avusturya egemen
liğindeki Macarlar Zriny adında bir kon
tu İstanbul'a elçi olarak yolladı. Elçi, eğer 
Sadrazam Fazı! Ahmed Paşa, özgürlük
lerine ve vicdaniarına baskı yapan Al
manlar ile Cizvit papazlarından kurtul
maları için kendilerine yardım ederse, 
Osma'nlı İmparatorluğu 'na yılda altmış 
bin du ka altını vergi vermeyi garanti et
ti. İmparatorluğun genel çıkarlarını göz 
önünde bulunduran Sadrazam Fazı! Ah
med Paşa, Aşağı Macaristan elçisinin 
önerilerini geri çevirmeden, savsaklama 
yoluna gitti. 
Ruslar, Kırımlılar, Lehler ve Osmanlılar 
arasında tercih yapamayan Don Kazak
ları, biri Rus taraftarı olan Brukozki, öte
ki de Doroszenko adında iki hatmanın 
yönetiminde ikiye ayrılmışlardı. 
Doroszenko o sıralarda Ruslada aniaşan 
Lehistan 'ın Babıal i 'nin muhalefetine 
rağmen sald ırısına uğrayınca, Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun korumasını istedi. 
Kendisine yollanan unvan ve tuğ, Os
manlı korumasına alındığını gösteriyor
du. Dnieper ile Dniester arasında geniş 
bir arazi üzerinde belli belirsiz bir ege
menlik kurmuş olan Don Kazaklarının 
koruma altına alınması, Osmanlılara ka
rarsız Lehistan ile düşman Rusya arasın
da, az çok güvenli bir tampon bölge sağ
lıyordu. 
Kazakların topraklarına giren Lehlere 
karşı sadrazam yüz bin kişilik bir Osman-

IV. Mchmed 'in 1649 tarihli bir fermanı 

lı ordusuyla karşı çıktı. Kendisine avcı la
kabını kazandıran av eğlencelerinden ar
tık sıkılan padişah da orduyla beraber ge
liyordu . Tuna aşıldı, surlarını Smotrix su
yunun yıkadığı Kamaniçe Kalesi 'nin 
önüne gelindi. 
Kısa zamanda kalenin Osmanlıların eli
ne geçmesi bütün Podolya'nın6 da Os
manlı egemenliğine geçmesine neden 
oldu. Dize getirilen Lehistan, gelecek-

6 Karpat Dağları'nın önünde Dniester ırmağı'nın yukarı havzasında . Bu bölge Volhinya'yla birleşerek Ukrayna Karpat
ları'nın eteğini meydana getirir. 
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teki kahramanı Sobieski aracılığıyla her 
yıl ödediği üç yüz bin dukalık verginin 
bir süre daha ertelenmesini rica etti. 
Yurttaşları arasında ülkesinden umudu
nu kesmeyen tek kişi olan Sobieski, ye
nilen Lehistan ordusunun kalıntılarının 
başına getiri ldi .  Hotin 'de bekleyerek, 
ya Osmanlı larla onurlu bir barış, ya da 
umutsuz bir savaş yapmak niyetin
deydi .  
Osmanlı ordusundaki Ulahlar ve Boğ
danlılar savaşın ortasında Sobieski'nin ta
rafına geçtiler. 
Yarı yarıya donmuş olan Dniester üze
rinde kayıklardan yapılan köprünün an
sızın göçmesi binlerce Osmanlı askeri
nin boğulmasına neden oldu. Kurtulan
lar ise ırmak ile Leh ordusu arasında kal
dı. Üstün düşman kuvvetlerinin kılıçla
rı altında şehit oldular. Akan bu kanlar 
Sobieski'ye milletinin takdirini, heyeca
nını ve tahtını kazındırdı. Bir  adam bir 
milleti ayağa kaldırıyordu. 
Daha eşit şartlar altında bir barış yapıl
dı. Padişah, sadrazam ve ordu barış ko
şullarını görüşmek üzere Edirne'ye çe
kildi. 

Üç Sultan Hanım Değişik 
Duygularla Ağlıyordu 
Oğlunun sünnet düğünü dolayısıyla dü
zenlenen eğlenceler IV. Mehmed'e Ho
tin yenilgisini  unutturdu. 
Turhan Sultan, Gülnuş Sultan ve Küçük 
Sultan adındaki üç gözde kadın, görenek
Iere uyarak sünnet törenine katıldılar. 
Tarihçi Abdi Efendi'nin yazdıklarına gö
re gözdeler, "gül dudaklı" Gülnuş Sul-

tan'ın oğlunun haykırışiarı için çok göz
yaşı döktüler. Fakat tarihçiye göre bu dö
külen gözyaşları ortak bir duygudan 
kaynaklanmıyord u. 
Gülnuş Sultan, kendisinden olan tek 
şehzadenin bu kutsal tören sonunda 
tahta iyice yaklaştığını ve ileride onun
la birlikte egemenlik süreceğini umdu
ğu için sevinç gözyaşları döküyordu. 
Küçük Sultan, padişahın kendisine duy
duğu aşka rağmen ona bir erkek çocuk 
veremernenin şanssızlığından ve TuıJıan 
Valide Sultan da; Gülnur Sultan'ın oğ
lu uğruna her an feda edilebilecek olan 
öteki oğlu Süleyman'ın tehlikeye giren 
yaşamı için ağlıyordu. Gerçekten de 
padişah uzun zamandan beri gelenekle
rin, yasaların ve yaşanan olayların bir i
leri görüşlülük, hatta politik bir gerek
lilik olarak gösterdiği bir cinayeti, oğlu 
Mustafa'nın taht üzerindeki geleceği için 
tasarlamaktaydı. Şimdiye kadar bu işe ya
naşmaması, kişisel kaygılarından çok 
valide sultanın yalvarmaları ve gözyaş
larıyla mümkün olmuştu. Birkaç kez 
ölüm buyruğunu vermiş, fakat sonra 
vazgeçmişti. 

Sultan N. Mehmed'in 
Elindeki Hançer 
Şehzade Mustafa'nın sünnet düğünün
den birkaç gün önce, rüyasında gördü
ğü olayların etkisi altında sıçrayarak 
uyanmış, hançerini alarak kardeşini ken
di elleriyle öldürmek üzere valide sulta
nın odasına girmişti. 
Oğlunun yanında yatan valide sultan, pa
dişahın halı üzerindeki ayak seslerinden 
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uyanmış ve hançerin parıltısını görünce 
Süleyman'ın üzerine kapanmıştı. Anne
sinin hıçkırıklarından ve lanetlerinden 
çekinen Sultan IV. Mehmed hançeri ye
re atmış ve gösterdiği zaafa hiddetlenmiş 
bir halde odasına dönmüştü. 
Fazı! Ahmed Paşa da tahtı sağlamlaştır
mak için yapılacak insanlık dışı bir cina
yete şiddetle karşı çıkıyordu. Politik ci
nayetlere karşı çıkması, ona valide sul
tanın desteğini ve gönül borcunu sağlı
yordu. 
Valide sultanın padişaha son armağanla
rından biri olan Küçük Sultan da rakibe
sinin etkisini ve kendi ezikliğin i  azalt
mak için Şehzade Süleyman 'a içten 
bağlanmıştı. Gülnuş Sultan da, oğlunun 
geleceğini düşünmekle birlikte, ölene 
kadar valide sultanın kinini ve intikam 
duygusunu üzerine çekecek olan bu 
cinayeti kışkırtmaktan kaçınıyordu. Ül
kesi Girit' i fetheden sadrazama duydu
ğu gönül borcundan dolayı haremde 
daima Fazı! Ahmed Paşa'yı savunuyor
du. Kısacası birbirin i  izleyen bu kadın
lar Şehzade Süleyman 'ın yaşamını koru
makta ve bir bakıma kendilerinin ve dev
letin ihtirası için Sadrazam Fazı! Ahmed 
Paşa 'nın talihini güçlendirmekte anlaşı
yorlardı. 

Kutsal Yerler Sorun Oldu 
Son zamanlarda Fazı! Ahmed Paşa'yı, 
ikinci derecede bir olay olan, fakat yıl
lar önce süregelen ve Kudüs'teki Hıris
tiyan!arca kutsal sayılan yerlerin ko
runmasında Ortodokslada Katoliklerin 
neden olduğu çekişme meşgul ediyor
du. Fransız Elçisi Nointel son kapitülas-
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yonların Katoliklere sağladığı ayrıcalık
lardan yararlanarak, XIV. Louis 'nin bir 
temsilcisi sıfatıyla Kudüs'ü ziyaret etmek 
istedi. Zamanımızda olduğu gibi birkaç 
bin Katolik' in  temsilcisi papaz ile dev
letin uyruğu sekiz milyon Ortodoks 
Rum'un temsilcisi patrik arasında süre
gelen kavgalardan bıkan Babıali, kutsal 
yerlerin korunmasını Rumiara veren 
IV. Murad'ın kararını uygulamaya baş
ladı. Son zamanlarda Fransa E lçisi No
intel'in girişimleri bu çekİşıneyi yeniden 
alevlendirdi ve Doğu bu yüzden kart ve 
ateşe bulandı. 

Ülke Sanki Onunla Birlikte 
Ölmüştü 
Devletin bütün işleri çok iyi gid iyordu. 
Tek eylemci düşman Sobieski, Zoraw
no'da İbrahim Paşa ile Kırımlılara karşı 
yaptığı savaştan sonra milleti için acele 
gerekli olan barışı alçakgönüllü koşullar 
altında imzaladı. 
Son zamanlardaki başaniarına rağmen 
Lehistan, Podolya dahil bütün Ukray
na'yı kaybediyordu.  Fakat karşılığında 
bir kahraman kazanmıştı. Sadrazam Fa
zı! Ahmed Paşa elinin altında birleşmiş 
olan iki yüz bin Osmanlı, Kırımlı ve Ka
zak ile istese Lehistan'ı her an ezebilir
di .  Ancak elindeki kuvvetleri, Osmanlı 
Devleti' ne zararı dokunmayacak ve hat
ta ileride Ruslara, Macarlara ve Avustur
ya'ya karşı öncü kuvvet olarak kullana
cağı bir ülkeyi ezmekte kullanmayacak 
kadar pol itik bir dehaya sahipti. 
Fazı! Ahmed Paşa'ya göre Lehler, Avru
pa'nın en yiğit atlılarıydı .  Fakat mizaç-
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lan, bozkırların kumu kadar oynaktı. Le
histan bazen bir ordugaha, bazen politik 
bir kuruluşa dönüşüyordu. Hiçbir zaman 
başında, düşmaniarına kaygı verecek 
ileri görüştü bir yönetim olmamıştı. 
Bu ülkenin saldırganlığını durdurmak, fa
kat asla yok etmemek gerekiyordu.  Fa
zı! Ahmed Paşa, Lehistan'ı kaygı duyma
dan takdir ederdi. Bu düşünceler temel
de doğruydu.  Ancak çok geçmeden So
bieski'nin elinde yenilmez bir ordu olan 
bu atlılar sürüsü, ilerideki günlerde Tu
na'nın öcünü alacak ve Avusturya'yı is
tiladan kurtaracaktır. 
Sadrazaının vakitsiz ölümü o saatin ge
lip çatmasını çabuklaştırıyordu.  Tek 
başına kolu ve ruhu olduğu imparator
luğun Habeşistan, Dicle, Fırat, Don, Ad
riyatik kıyılarından Avusturya sınır boy
larına kadar her şeyiyle meşgul olmak 
onu yavaş yavaş eritmişti. Yirmi gün sü
ren bir hastalıktan sonra padişahın İstan
bul'dan Edirne'ye gitmesine eşlik eder
ken, E rgen� Köprüsü çevresindeki Ka
rabiber Çiftliği'nde öldü. 

Herkes Üzüldü 
Imparatorluk şimdiye kadar bir adamın 
ölümüyle böyle büyük ölçüde ziyana uğ-

ramamıştı. E rdem sahibiydi, o yüzden 
ölümüne herkes çok üzüldü, sevinen hiç
bir devlet adamı na rastlanmadı. Yaşamı 
milletinin yüceliğiyle öylesine kaynaş
mıştı ki, bütün ülke onunla birlikte öl
düğünü sandı. 
Bir büyük adamın oğlu olan bu büyük 
devlet adamının değerini ölçmek için 
fazla söz söylemeye gerek yoktur. Yalnız
ca Köprülülerin işbaşma geldikleri zaman 
tahtın içinde bulunduğu kargaşalığa ve 
daha sonra baba ile oğulu n, devletin �laş
tırdıkları yüce durumuna bir göz at
mak yeterlid ir. 
Haklarında söz söylemeye gerek olma
yan, şanlan ülkelerinin kurumlarında ve 
sınırlarında yazılı olan insanlara ne mut
lu ! Fakat, Fazı! Ahmed Paşa gibi büyük, 
erdemli ve mutlu bir tek insana bağla
nan, her şeyi ondan bekleyen ve onun
la birlikte ölmeye mahkum olan millet
Iere yazık! Bu milletler hiçbir zaman 
uzun süreli mutluluk dönemlerine sahip 
olamazlar. Devlet yaşamında görülen ra
hatlık yalnızca kısa bir dönem sürer. Oy
sa zaman kişiler içindir, milletler ise son
suza kadar yaşayacaktır. 
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26. BOLUM 

Sadrazam Yine Bir Köprülü 
mü Olacak? 
Yazgının aynı aileden imparatorluğa 
verdiği iki sadrazam IV. Mehmed ' i  taht 
kaygılarından o kadar uzaklaştırın ıştı 
ki, onun için devleti yönetmek bir sad
razarnın elinden mühürleri alıp ötekine 
vermekten ibaret kalmıştı. 
Bunca yıldır iktidarın Köprülü Ailesi'n
de bulunması, bütün sadrazamlık ihtiras
larını söndürüyor ve bütün Osmanl ılar, 
imparatorluğun mühürlerinin, Fazı! Ah
med Paşa'nın kardeşi Mustafa Bey' e ge
çeceğini sanıyordu. 
Mustafa Bey de böyle bir atamayı bek
liyordu. Padişah bir çeşit ırsi sayılacak bi
çimde devleti kendisine teslim ederse, 
bundan çok mutlu olacaktı. Babasının ve 
ağabeyinin görüşlerini sıkı sıkıya izleyen 
Mustafa Bey, bir başka politikanın dev
leti sürükleyeceği felaketlerden ve 
utançlardan esirgeyebilird i . Fakat Os
manlı İmparatorluğu'nu kudretinin do
ruğunda peşinden sürükleyecek ve uçu
ruma atacak bir adam vardı. Bu kişi, Fa-

zıl Ahmed Paşa'nın enişresi ve İstanbul 
kaymakamı Kara Mustafa Paşa idi .  

Enişte Bey Sadrazam 
Kara Mustafa Paşa, Merzifon dolayiarın
dan bir Anadolulu idi. Mezopotamya'da 
savaşçı ve güçlü bir aşiretin başkanı olan 
babası Bağdat kuşatması sırasında İran
hiara karşı savaşırken şehit düşmüş tü. Me
zopotamya'daki Osmanlı ordusunun ba
şında olan Köprülü Mehmed Paşa öksüz 
kalan çocuğu evlat edinmişti. Yanına al
dığı Mustafa'yı oğullarıyla birlikte yetiş
tirmiş; devlet ve ordu kademelerinde ya
vaş yavaş yükselmesini sağlamış, sonun
da onu kendi yokluğunda başkente bak
ması için kaymakam olarak atamıştı. 
Onu ailesine daha sıkı bir biçimde bağ
lamak için kızıyla evlendirmişti. 
Böylece Kara Mustafa Paşa bu aile ile bir
çok yönden ortak olmuş, fakat hiçbir bi
çimde Köprülülerin dehasına ve erdem
lerine erişememişti. 
Gururlu, hiçbir zaman ve hiçbir şeyle tat
min olmayan, zalim bir mizacı vardı. Ço
cukluğundan beri şımarıklık içinde bü-
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yümüş, bileğinin hakkı olmadan rastlan
tı sonucu bütün yüksek mevkilere atan
mıştı. Komutanlık makamındayken sa
vaş yönetme alışkanlığı tek tutarlı tara
fıydı. Korkunç bir zenginlik, sefahat 
alemleri için bin beş yüz cariyelik bir ha
rem, köleler ve sayısız adar, uçsuz bucak
sız topraklar onun Asya krallarına ben
zemesini sağlıyordu. 

İ dam Cezasını Taksit Taksit 
Geri Aldı 
Bu gurur ve görkem, padişahı onu sad
razam seçmeye götüren nedenlerin ba
şında geliyordu. Çocukluğunda tahtına 
kadar u laşan ayaklanmaların anısıyla 
ürperen bu hükümdar, sadrazaını ile di
ğer kulları arasında büyük bir mesafe ol
masını istemiştir. Kara Mustafa Paşa'nın 
gururlu hal i hoşuna gidiyordu. Çünkü 
gurur bazen tahrik ederse de, çoğu za
man çevresini ezerdi .  İsyan tohumları
nı daha doğarken ezmek, Sultan IV. 
Mehmed 'in tek düşüncesi olmuştu. 
Kara M ustafa Paşa 'nın ilk davranışları 
politik bakımdan yetersiz olduğunu 
ortaya koydu.  Üvey babası ile üvey kar
deşinin, imparatorluğun sadece bir düş
manı ile savaşmak, ötekilerini uyutmak 
olarak özedenen politikalarını güdece
ğine, devletin bütün düşmanlarını kar
şısına aldı. 
Ufak bir protokol sorunu yüzünden 
Fransa Kralı XIV. Louis 'nin elçisi No
intel'e Divan'da hakaret etti ve onu ça
vuşların kaba muameleleriyle karşı kar
şıya bıraktırdı. Küçümsernesi ve aşırı is-

1 Ukrayna'da bir bölge. 
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tekleriyle Lehistan elçisini kızdırdı. 
Lehler, İstanbul'a girerierken nalları gü
müşten atlara binmişlerdi. Fakat bu 
nallar bir tek mıhla tutturolmuş oldu
ğundan yolda düşüyordu.  Atiarına gü
müş nal çaktırdığı için padişahın eteği
ni öpemeyecek kadar kalabalık olduk
larını i leri sürerek Lehistan elçisine 
bir sürü zorluk çıkardı .  
Sadrazamdan Podolya1 topraklarının bir 
kısmını geri almaya ve Babıali 'nin koru
masın ı  istemeye gelmiş olan Lehler, is
teklerinin ağırdan alındığını görünce 
istemeye istemeye Ruslara yanaştılar. 
Rusları, Avusturya ve Lehistan ile olan 
anlaşmazlıklarında tek başına bırakaca
ğına Bosna Beylerbeyi İbrahim Paşa'yı 
Dniester'de üzerlerine yolladı. Ruslar 
karşısında bozguna uğrayan Osmanlılar, 
Bender Kalesi 'ne sığındı. 
İbrahim Paşa İstanbul'a dönerken sad
razaını ile Silistre'ye giderek bu yenilgi
nin acısını çıkarmayı tasarlayan padişa
ha rastladı. Yenik komutanını gören pa
dişah her hatayı suç saydığından paşanın 
başının hemen vurolmasını buyurdu. 
Atından inen İbrahim Paşa itiraz etme
den başını cellata uzattı. 
Tevekkülü IV. Mehmed'i duygulandır
dı ve idam edilmemesini, Yedikule Zin
danları'na atılmasını buyurdu.  Yalnız 
oraya atı üzerinde değil yayan gidecekti. 
Bu uzun mesafeyi bu ihtiyarın alamaya
cağını anımsatan çavuşların sözleri üze
rine, bir daha karar değiştirdi .  Padişah, 
buyruğunun yerine getirilmesi için hiç 
olmazsa birkaç adım yürümesini istedi. 
Padişahın sütannesi olan İbrahim Pa-
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şa'nın eşi, önünde yerlere kapanarak ko
casının bağışlanması için yalvardı. Ken
disine süt veren kadının istediği h içbir 
şeyi redderlemeyen Sultan IV. Mehmed 
hapis cezasını sürgüne çevird i. 
Sakin sakin Silistre'de toplanan Orduyu 
Hümayun Rusların elinden Ukrayna'yı 
almayı hedefliyordu .  O bölgede hü
küm süren sert kış, İstanbul saraylarının 
rahatına alışmış olan sultan hanımiara Si
l istre'de çok zor günler yaşatıyordu. 
Sultan IV. Mehmed ' i  sözlerinde ve şar
kılarında belirttikleri şikayet ve özlem
lerle usandırıyorlardı. 

Üç Kaşığa Satılan Elmas 
Bu kadınların sıkıntıları, daha yeni baş
lamış olan seferi padişah için yorucu ya
pıyordu .  Sadrazam Kara Mustafa Pa
şa'nın ısrarıyla terk ettiği Edirne yönü
ne sık sık gözlerini çeviriyar ve dalıyor
du. Yüz bin kişilik Rus ordusu, Os
manlıları Dniester' in karşı kıyısında 
bekliyordu. 
Sadrazam tarafından çağrılan Kırım Ha
nı Murad Giray da askerleriyle Çehrin Ka
lesi önüne gelmişti. Uzun savaşlardan son
ra ele geçirilen Çehrin Kalesi'nde çok kan 
döküldü. Kalenin biraz uzağında toplanan 
Ruslar, Osmanlılara pahalıya mal oldu. 
Bu yarım kalmış zaferden mutluluk du
yan Kara Mustafa Paşa geri çekildi ve pa
dişah da şanssız zaferini kutlamak üze
re İstanbul 'a hareket etti. 

Sadrazam, kişisel servetini artırmak için 
Bağdan, Efliik ve Transilvanya bey likle
rine baskı yapıyordu. Efliik Prensliği'ni 
bir Cantacuzino'ya2 altın karşılığı sattı. Ba
zı namussuz hazinedarların zimmetleri
ne geçirdikleri değerli taşları yeniden hü
kümdarlık hazinesine kazandırmak için, 
devlet hazinesinin defterini çıkarttırdı. 
Ünlü tarihçi Hammer, dönemin vakanü
vislerini kaynak göstererek şu olayı an
latır: 
"Padişah hazinesinin en değerli ta�la
rından biri olan yirmi dört kıradık bir el
mas3 vaktiyle Eğrikapı'da gübrelerin 
içinde bir yoksul adam tarafından bu
lunmuştu . Değerini b ilmed iği için bu 
elması üç tahta kaşık karşılığında değiş
m işti. Taşın yeni sahibi bunu on akçe 
karşılığında bir kuyumcuya devretmiş
ti. Fakat sonradan elmasın daha fazla et
tiğini düşünerek daha fazla para istemiş
ti. Anlaşmazlık kuyumcu ustalarına ile
tild i .  Onlar da elmasa b i r  kese altın fı
yat biçmişlerdi. Elmas daha sonra dev
letin hazinesine geçmişti. Bu rastlantı 
sonucu bulunan elmasların ikincisiydi .  
Kuşkusuz her ikisi de eski Bizans'ın ha
zinesinden geliyordu. Çok daha güzel 
ve iri olan ilki Fatih Sultan Mehmed 
döneminde bir çocuk tarafından Ayvan
saray'da bulunmuştu. Belki de İmpara
tor Justinyen'in yirmi ikinci saltanat yı
lında Ayvansaray'da yapılan bir tören
de dikkatsizlik yüzünden düşüp kaybol
muştu." 

2 Bizans ve Romanya tarihinde önemli yeri olan kimseler yetiştirmiş b i r  ailenin ad ı .  Eflak prensi olan kişiye Osmanlı
lar ··şeytanoğlu" adını verdiler. 
3 Bu değerli elmas, halen Topkapı Müzesi'nde "Kaşıkçı Elması" adıyla sergilenmektedir. 
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Padi§ah, İki Şehzadeyi 
Öldürmekten Vazgeçti 
Sultan İbrahim'in oğulları olan iki ka r 

Bu arada 1682 yılı başlarında bir bölümü 
Avusturya'ya, öteki bölümü Osmanlı 
Devleti'ne yanaşan Macaristan ',ın iç ka-

rışıklıkları Kara Mustafa Paşa'ya, ken-
deş büyüyüp geliştikçe, Sultan 
IV. Mehmed onları öldürme A'i'\3!�-'&i!�'::" disinden önce sadrazam olan iki 

Köprülü 'n ün düşünceleri ara
sında bulunan Avusturya'ya gereği duyuyordu. B ir kar

deş gibi değil de bir baba 
gibi bu iki şehzadeye ve
l i !  ik eden Sultan IV. 
Mehmed'in üzerindeki 
baskı, gittikçe daha etki
li oluyordu.  Gerçektey
se bu padişah yaradılışı 
gereği kan dökmekten 
hoşlanmıyordu. 
Babalığı Köprülü'den bu kö
tü yasadan sakınılması gerekti
ğini öğrenmiş olan Kara Mustafa Paşa, 
doğrudan doğruya padişahın kararı i le 
mücadele edemediği için, harekete geç
meden önce Divan'a danışması ve şey
hülislamdan fetva alması için IV. Meh
med'i ikna etmeye çalışıyordu. 
Divan ve şeyhülislam, böyle bir cinaye
ti yasa ve din açısından reddetmek üze
re anlaşmışlardı. Sultan IV. Mehmed, Di
van'ın kararı üzerine kendi düşüncesin
den vazgeçti. Kardqlerin in yaşamasına 
izin verdi. Kız kardeşleri Ayşe ile Atika'yı 
vezirleriyle evlendirdi .  

Merzifonlu'nun Gücünü 
Aşan Miras 
Her iki devletin tarafsız Buğ I rmağı ve 
Dniester bölgesinde kale inşasını yasak
layan iğreti bir barış anlaşması Rusya ile 
Osmanlı İmparatorluğu arasındaki sava
şı sona erdirdi .  
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savaş açma fırsatını verdi. 
Savaş bahaneleri  pek 
ı,:ok, nedenler ise temel
de mevcut, fırsat da uy
gundu. Fakat iki büyük 
sadrazam dünyadan'ay

rıld ıktan beri böylesine 
geniş bir tasarıyı yürütecek 

kafa ve el ne yazık ki impa
ratorlukta bulunmuyordu. 

1\ırihte bir büyük adam tarafından 
h�ı;ırla ı ımış bir düşüncenin, vasat bir 
adam e l inde başarısızlığa uğrarnaması 
pek az görülmüştür. Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa kendi gücünü aşan bir gi
rişimi miras almıştı. Şimdi dikkatimizi 
Tuna'nın sol kıyısında olup bitenlere ve
relim. 

Macar Kahramanı 
Protestan Almanya'da dinsel baskının ba
şı olan Katolik İmparator I. Leopold, Mo
ravya ve Macaristan'da özgür vicdanla
ra olduğu kadar, ülkesi için çalışanlara da 
büyük haksızlıklar yaptı. Yurtlarına ve re
form hareketine bağlı olan Macar soylu
larının kanları cellatların baltaları altın
da durmadan akıyordu.  1 67 1  yılında 
imparator tarafından idam ettirilen Se
rin, Nadasti, Frangipani ve Trattembach 

Mcrzifonlu Kara Mustafa Paşa 
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kontları arkalarında öç alma tutkusuyla 
yanıp tutuşan çocuklar ve yurtseverler bı
rakmışlardı. Avusturya imparatoru I .  
Leopold Protestan Macarları eziyordu. 
Macar reformunun ve isyancıların önder
lerinden biri olan Prens Tökeli lmre ül
kesini istilacılara karşı savunurken savaş 
alanında öldürülmüştü. 
Bütün Macaristan'ın yarısı onun kişili
ğinde kurtarıcılarını kaybettiğini anlamış, 
fakat onunla birlikte ölmemişti. Bu kah
raman ırk, zaferle bile gelse hiçbir boyun
duruğu kabul etmezdi. Talihten çok 
hakka inanırdı. Bağımsızlıktan koparıl
mak istenen herhangi bir şeyi asla ölme
den vermezdi. 
Davasını güden özveri sahibi çocukları
nın kanında eski gücüne kavuşuyordu. 
Yurdu için canını veren Tökeli 'nin genç 
oğlunu kendisine önder seçti. Macaris
tan, babasının öcünü almak için savaşa
cak olan kişinin, zulme karşı herhangi bir 
soyludan daha çok hırslı olacağını hesap-

. lamıştı. Doğanın gereği olduğu kadar po
litikanın da gereği olarak Macar bağım
sızlığının kahramanı olması için genç Tö
keli 'nin kalbinde aşk, özgürlük ve öç 
duyguları kaynaşmıştı. 
Anne tarafından Macar soylu larının en 
ünlüsü olan Nadasti kontunun torunu 
oluyordu. Çocukluğundan beri, Avustur
ya'nın Transilvanya prensine vermeyi ta
sarladığı Serin ko.ntunun kızına karşı de
rin bir hayranlık d uyuyordu. Canı paha
sına da olsa bu kızı elde etmeyi kafası
na koymuştu. İhtiras, şanını meydana ge
tiren itici güçlerin ikincisiydi. Sancağı 
üzerinde "Tanrı ve yurt için" sözleri ya
zılıydı. 

"Serin Kontesi için" sözü ise kalbinde 
saklıydı. Askerlerinin kahramanlığı altın
da en ufak bir çıkar bulunmazdı. Tek üc
retleri yurttaşlarının sevgileri ve düşman 
ganimetiydi. 
Üç yılda üç kez Tökeli komutasındaki 
Macarlar meydan savaşlarında I. Leo
pold'un ordularını perişan etmişti. Avus
turya generallerinde yalnızca savaş bil
gisi, Tökeli ve arkadaşlarında ise bastık
ları topraklarda yer yer ayaklanan özgür
lük duygusu vardı. Onu bir türlü yene
meyen I. Leopold'un bakanlan, başka 
yollardan alt etmeye çalıştılar. Avus
turya ile Tökeli arasında onurlu bir 
ateşkes yapıldı. 
I .  Leopold ile onun arasında payiaşılacak 
eyaletlerin ve Macaristan'a barış sağla
yacak şartların eşitçe görüşülmesi için Vi
yana'ya çağırıldı. 

iğreti Krallık 
Ancak bu görüşmelerde canı ve özgür
lüğü için bazı tuzakların kurulduğunu ha
ber alınca Viyana'dan kaçtı. Ordusunun 
yanına gelerek, karşı cephedeki yurttaş
larına karşı yabancılardan yardım isteyen 
her isyancı lider gibi d ışardan yardım is
temeye karar verdi. 
Bir zamanlar düşmanları, şimdi ise kur
tarıcıları olan Osmanlılarla Tökeli'nin sa
yesinde ittifak yapan Macarlar, Osman
lı İmparatorluğu 'nun Avusturya içerisin
de öncü kuvveti oldular. Kara M ustafa 
Paşa tarafından Macar kralı olacağı yo
lunda vaatler alan Tökeli, sonunda Di
van tarafından, Macarların ve Transilvan
yalıların kralı unvanını aldı. Transil
vanya prensi savaşta ölünce dul kalan Se-
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rio Konresi Helene Zriny ile evlendi .  
Kendi eliyle kraliçesine taç giydird i. 
Bütün kaçaklar gibi, Avusturya Macaris
tanı'na karşı seferler düzenlerken Os
manlıların sertliğini arattı . 
Binlerce Macar, Tökeli'nin süvarİlerinin 
kılıçları altında can verdi. İspanyolların, 
Amerika'da masum yerlileri yok etmek 
için hayvanlardan yararlandığı gibi, Tö
keli 'nin adamları da, Avusturya tarafta
rı olan soydaşlarının, sığındıkları Morav
ya dağlarının kovuklarında bulunup par
çalanması için özel köpekler yetiştirdi. 
Budin'deki Osmanlı beylerbeyi Avustur
ya topraklarına akınlar yaptıktan sonra 
Tökeli eski ülkesine giriyor, taş taş üs
tünde bırakmıyordu.  Adının yarattığı 
dehşet Tuna'dan Ren'e, Vistül'den Alp
ler' e kadar yayılmıştı. 
Savaş ilan edilmeden çok önce Sultan 

IV. Mehmed ile I. Leopold arasında, sad
razarnın orduları için kan ve ateşten 
geniş bir yol açılmıştı. Tökeli buna rağ
men İstanbul'daki adamları tarafından 
Kara M usta fa Paşa 'yı Viyana üzerine 
göndermeyi bir türlü başaramıyordu. 
Avrupa'da reformcuların Katol iklerle 
yaptığı iç savaşı, Müslümanlara karşı Ba
tı Hıristiyanlarının haçlı seferi haline dö
nüştürmek için, çok tutucu olmasa da, en 
azından çok politik davranıyordu .  Os
manlı Imparatorluğu 'nun korumasında 
bir krallık kurmak için Osmanlı Devle
ti'nin silahından yararlanarak Avustur
ya'nın pençesindeki Macaristan'ı kurtar
mak istiyordu. Bu iş için başvurduğu zu
lüm, zaferlerini eşitledi. 
İskender Bey kadar kahraman ve zalim, 
fakat ondan daha az yurtsever olan Tö-
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keli, umutsuzluğun milletini ihanete 
sürüklediği kişilerin yazgısına sahip ol
du. Yabancıların elinden iğreti bir kral
lık aldı, onların çekilmesiyle kaybetti. 
Son günlerini İznik'te sürgünde geçirdi 
ve külleri ancak yurduna düşman olan
ların toprağında huzur buldu. 

Kont Tökeli'ye Hakaret Etti 
İki Köprülü'nün Viyana üzerindeki ta
sarılarını gerçekleştirmenin hayal edil
d iği sırada, artık Macaristan ve Traıı.sil
vanya kralı ilan edilmiş olan Tökeli, Bu
din beylerbeyinin ordusuna altmış bin ki
şilik yardımcı bir ordu sağlıyor ve Peş
te ovalarında hazır olması için Babı
ali'den emir alıyordu. 
Krucze kralı adı altında yeni  Orta Macar 
kralı, Rumeli, Tamışvar, Eğri beylerbey
leri, Transilvanya Prensi Apafy, on sekiz 
yeniçeri taburu, çok sayıda sipahi bölü
ğü hep birlikte Fülek Kalesi 'ni fethet
ti ve I. Leopold yandaşlarını önceden ha
zırladıkları kuyulara doldurdular. 
Avusturya'nın tarafını tutan Kont Kohary, 
zincire vurulmuş olarak Tökeli'nin önün
den geçerken, " İmansızların elinden taç 
giymiş bir krala hizmet etmektense seve 
seve kuyuya gömülmeye razı olduğunu" 
söyleyerek hakaret etti. 

Doğu Masalları Gibi Tarih 
Sayfaları 
Savaş ilan edilmeden Osmanl ılar ile 
Avusturya Imparatorluğu uyrukları ara
sında böyle çatışmalar hep olurdu. İstan
bul'da görüşmeler sürerken Tuna üzerin-
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de çarpışmaların sürüp gitmesi olağandı. 
I. Leopold'un elçisi Caprara, yanında ka
labalık maiyetiyle İstanbul'a gelmişti. 
Reissülküttap ile anlaşmanın şartları 
üzerinde görüşmelere başlamıştı . Kara 
Mustafa Paşa eski vergilerin yeniden ve
rilmesini ve alınması mümkün olmayan 
kaleler ile toprakların terk edilmesini is
tiyordu .  Aralıksız sürecek bir savaşın 
kendi bağımsızlıkları için bir güvence ol
duğunu düşünen Tökeli ile Apafy'nin 
casusları da bu görüşmeleri erkilernek 
için boşuna zaman harcıyordu .  
Seferin hazırlıkları İstanbul'da Caprara 
ile adamlarının gözleri önünde yapılıyor
du. Sadrazam tarafından kabul edilme
yen elçi, Viyana'nın yolunu tutmak zo
runda kaldı. 
Girit, Bağdat ve İran seferleri sırasında ve 
Köprülüler döneminde savaşa alışmış 
olan iki yüz yirmi bin kişilik ordu, Osman
lıların Avrupa'daki savaş başlangıç alanı 
olan Davutpaşa Kışiası'nda bekliyordu.  
Pad işah Edirne'deki sarayına kadar or
duya refakat edecekti. Kanuni Sultan Sü
leyman bile Avusturya ve lran'a yaptı
ğı seferlerin başında bu kadar görkem
li bir biçimde hareket etmemişti. 
Viyana arşivlerinde bulunan ve tarihçi 
Hammer tarafından toplanan Elçi Cap
rara'nın anılan, Doğu masallarına benze
yen tarih sayfalarıdır. 
B irlikte okuyalım: 
"Kubbesi sekiz sütun ile tutturulmuş Di
van salonunda yukarıya doğru uzanan ka
dife perdelerin yanında çiçek vazoları yer 
alıyordu. Oradan altın ve gümüş saçak
lar yerlere doğru uzanıyordu.  Her yanda 

Arapça, Farsça ve Türkçe altın yaldızlı ya
zılar göze çarpıyordu. Kabul salonunda üç 
sütun vardı .  Ortada üzeri zengin Acem 
halıları kaplı bir peyke, onun üzerinde de 
küçük kolonları ve yastıklar ile taht yer 
almıştı. Bir daire biçiminde olan yatak 
odasının içi, koyu kırmızı Şam ipeğinden, 
dışı da kırmızı kumaşla kaplanmıştı. Ya
tak çarşafları ve örtüler zengin işlemeli 
mavi kadifeden olup, yerler hep devetü
yünden halılada kaplıydı. Sarnur kürkün
den yapılmış olan yatağın üzerinde altın 
ipekle işlenmiş bir kubbe yükseliyordu.  
Silahtar daima bu odanın önünde bekler
di. Bu üç daire ile adalet köşkü öteki ta
raflardan çok sıkı örtülmüş bir kafesle ay
rılmıştı. İki ya da üç yüz metre ötede içoğ
lanlarına, aşçılara ve ahırlara ayrılmış 
olan binalar yer almıştı. 

Sefer Töreninde Deliler de 
Vardı 
Gün doğarken bölükbaşı olan paşa iki 
adım öne geçerek yürüyüşü başlattı. 
Arkasından iki cephe halinde sekiz bin 
yeniçeri geliyordu.  Yeniçeri su başılar at
la taburların önünde gidiyorlar, her orta
nın arkasında zincir ve kaşık seslerinden 
tanınan aşçıbaşı ilerliyordu .  Parlak zırh
larına bürünmüş atlı ve yüksek rütbeli 
komutanlar, sarıklarının üzerinde yeni
ay biçiminde kara tüyden sorguç taşıyor
lardı. Üzerlerinde silah olarak yalnızca bir 
yay ile sadak vard ı. Her birinin peşinde 
sefer sırasında çok yararlı olan bir kah
ya ile tüfekçi geliyordu.  Nihayet arkasın
da ell i  kişilik leopar postuna bürünmüş 
fedaileri ve iki tuğu, üç sancağı ile yeni-
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çeri ağası ağır ağır ilerliyordu. Önünde 
parlak tolgaları, kırmızı elbiseleri ve iş
lemeli sadaklarıyla genç içoğlanları ken
d isine eşlik ediyorlardı. 
Ellerinde kamıştan mızraklar vardı. Öte
ki grup tüfek taşıyordu.  Dört sancaktar 
beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı bayraklada 
ilerliyordu. 
Altı flütçü, altı tamburcu ve dört davul
cu ile dikkati çeken mehter takımı otuz 
kişiydi ve hepsi birden at üstünde çala
rak törene cenk havası veriyordu. Onlar
dan sonra tersanede çalışanlar, kaptanı
deryanın kürekçileri, her biri boyanmış 
tahtadan otuz top taşıyan dört bölüğe ay
rılmış bin topçu, yirmi dört subaşı geli
yordu. Bunları elli kullukçu4 ve ikisi al, 
biri yeşil, üç sancağı ile topçubaşı izliyor
du. Kaymakam İbrahim Paşa'nın mızrak
lar, oklar, sadaklar ve tolgalarla silahlan
mış ağaları ve içoğlanları geriden geliyor
lardı. Her biri yirmi yaya mızrakçı, sekiz 
zengin koşurulu atlılar tarafından eşlik 
edilen müteferrikalar törene katılmıştı. 
Daha sonra sarnur kürkler içinde, zen
gin haşağı lı atlılara binmiş gözde vezi
rin kırk ağalık maiyeti boy gösterd i. 
Bunların üzengileri i le ellerinde tuttuk
ları d izginler hep gümüştendi. Vezirin 
kahyası mavi ve kırmızı iki sırığın ucu
na geçirilmiş iki tuğ ve üzerinde si lah 
takımları bulunan yed i küheylanla ar
kadan geliyordu. Devlet şurası temsil
cileri, kahyası ve haznedarı da sefere ka
tılmışlardı .  
En ilgi çekici olanlar arasında, kırmızı kü
lahlarının yanına çeşitli kuşların kanat
larını takmış elli deli vardı. Üzerlerinde 

sarnur kürkler, ellerinde uçlarına yeşil, 
sarı ve beyaz ipek kumaş parçası bağlan
mış mızraklar taşıyorlardı. 
Gönüllü adı altında anılan d iğerleri kar
men kırmızısı taftadan kaftanlar giymiş
ler, üzerlerine leopar postları atmışlardı. 
Geri kalanlar da deli lere benzer biçim
de giyinmişlerdi .  Yalnız külahiarı fark
lı olarak yeşildi. Onları da Macarların kal
pağına benzer kalpaklar taşıyan elli de
l i  izliyordu. 

Malımuzlar Som Gümü§tt!n 
Sadrazarnın maiyetinde, tüfekli, kal
kanlı ve kılıçlı yüz altmış altı sekban; yir
mi dört içoğlanı, iki yüz iaşe subayı, iki 
yüz ağa, her birinin otuz askeri olan kırk 
sadaret ağası, sarı elbiseli, altın kaplama 
tolgalı, gümüş d izgin ve üzengili kırk 
içoğlanı; her biri ayrı renklerde giyinmiş 
altı bölüğe ayrılmış iki yüz içoğlanı da
ha, sadrazarnın yeğeni ve Musul beyler
beyi, on iki çavuş refakatinde kahya 
efendi ve nihayet sadrazarnın mehter ta
kımı vardı. 
Padişaha yol açmak için iki subay hünk:l
rın maiyetine öncülük ediyordu. Bunun 
arasında büyük sarıkiarı ve gümüşlü so
palarıyla altmış yedi çavuş, kadılar, mol
lalar ve müderrisler, hükümdarıo av ça
vuşları, sancaklar, peygamberin yeşil san
cağı, dervişler, Halvetiler, Celvetiler, 
Mevleviler ve Rufailer yer alıyordu. 
Onların arkasında Hz. Muhammed'in so
yundan gelen yüz elli emir, elbiseleri de
vetüyünden dokunmuş on iki vaiz, İstan
bul kadısı ile Anadolu ve Rumeli kazas
kerleri geliyordu. 

4 Silahtarağa ile sarayda ileri gelen ağaların hizmetini gören oğlanlar. • 
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Sağ yanda ilerleyen sadrazam kenarları 
sarnur kürk işlenmiş kırmızı bir kaftan 
giymiş, son derece zengin koşumlu ve pı
rıl pırıl zırhlı bir ata binmişti. 
Dizginleri ve mahmuzları som gümüş
tendi. Kırmızı kadife giymiş, altın işle
meli kuşaklar takmış yirmi dört hizmet
kin yayan olarak sadrazarnın peşinden 
geliyordu. 
Biraz arkasından odabaşısı ve sadrazarnın 
özel muhafız kıtasının komutanı muh
zır ağa,5 onun solunda gayet kalın beyaz 
kürkler içinde ve iri bir sarıkla şeyhülis
lam vardı. Bunların arkasından muhafız 
kıtasını oluşturan mızrakçılar, yeniay 
biçiminde tüylerle bezenmiş başlıkları 
ile okçular, bir sürü cins atla birlikte sa
ra yın seyisleri ve biri Kuranıkerim' i, 
öteki Kabe'nin örtüsünden bir parçayı ta
şıyan iki deve gözüküyordu.  
Nihayet, göğüs kısmında elmastan on iki 
kopça ile tutturulmuş beyaz Şam ipeğin
den kenan kürklü kaftanı içinde padi
şah göründü. Sarığı küçük boyda olup, 
öne doğru birden eğiliyor, tam önünde 
mücevherli üç sorguç ile son buluyordu. 
Arkasında hasekiağa6 ile solakbaşı etek
lerini tutuyorlardı. E llişer mızrakçı ve 
okçu çevres ine dizilmişti .  Padişahın 
hemen arkasında, yeşil kürklü kaftanı ve 
yayan iki hizmetkarı ile on sekiz yaşın
daki veliaht şehzade geliyordu.  Veliaht 
şehzadenin maiyetinin gösterişsiz olma
sı, padişah ile herhangi bir b içimde 
karşılaştırma yapılmaması içindi. Şehza-

de'nin arkasından kırk içoğlanı, tül
bend ağası,7 çuhadar, akağaları ve bal
tacılar yer almıştı. 

Güınü§ Kaplamalı 
Tekerlekler 
Aynı ay içinde Çatalca'da büyük bir av 
düzenlendi. B in lerce avcı, av hayvanla
rını sürmek için seferber oldu. 
Ocak ayı ortasında Çukurçayırı 'nda pa
dişahın orağı kuruldu. Sadrazarnın guru
ru ve gösteriş merakı yüzünden bu se
fer töreni için harcanan para, öteki bü
tün törenleri hasuracak nitelikte oldu. 
Sefere katılan kadınlar o kadar çoktu ki, 
askerler, kadınların kendilerinden daha 
kalabalık olduğunu ileri sürerek mem
nuniyetsizliklerini belirttiler. Haseki 
sulcanın bindiği arabanın tekerlekleri gü
müş kaplama olup, arabalara koşulan at
ların eğerlerine ve haşağılarına kadife ge
çirilmişti. 
Sadrazarnın arabaları ile atları da göste
rişte aşağı kalmıyordu.  İstanbul'dan ha
reket eden orduyu eğlendirmesi için bir 
sürü oyuncu grubu da Edirne'ye gidiyor
du. Padişah, yolda öyle bir fırtınaya tu
tuldu ki, sarığı az kalsın düşüyordu.  Bu 
olay kötüye yorumlandı. 
Avusturya lmparatoru I .  Leopold ile Le
histan kralının anlaşmalarının ilan edi
leceği 31 Mart 1 683 günü yeniçerilerin 
karargahı kaldırıldı. Ertesi gün IV. Meh
med Edirne'den hareket etti. " 

S Yeniçeri Ocağı'nda ağa bölüklerinden belirli bir odaya bağlı bulunmayan bölük komutanı ve Yeniçeri Ocağı'nın en 
ayrıcalıkl ı subayı. 
6 Osmanlı sarayı mensuplarından bazılarına verilen ad. 
7 Padişahların sarık ve çamaşırlarını koruyan, temizleyen ve padişahı giydiren kişi. 
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I .  Leopold'un elçisi Caprara'nın Doğu 
masallarına benzettiği Osmanlı ordusu
nun görkemini tarihçi Hammer şu söz
lerle özetliyordu: 
Bayraktarların ellerinde taşınan tuğlar 
Osmanlı ordusunun en önünde gidiyor
du. Yol üstündeki kasabaların halkı or
duya saman, tahıl ,  yulaf gibi maddeleri 
vermekle yükümlüydü. Ordunun önün
de giden koyun sürüsünden her gece bir
kaç yüz tanesi kesiliyor, ertesi gün bu et
ler pişirilerek askerlere dağıtılıyordu. Or
dunun izlediği yol tümseklerle işaretle
niyordu. Karş ı lıklı yapılmış iki tümsek 
padişahın, tek tümsek ise sadrazaının 
geçtiğini gösteriyordu. Kasabalarda ve 
kentlerde mehter takımı marşlar çalıyor
du. Yeniçeri ortalarında bulunan azanlar 
ş iirler söylüyor ve ibadetin sonunda pa
dişah için Tanrı'dan yardım diliyorlardı." 
Sultan IV. Mehmed Belgrad'da durdu. 
Orada Tökeli 'nin ve müttefik Ragusa 
Cumhuriyeti'nin elçilerinin saygılarını ve 
armağanlarını kabul etti. 
Sadrazama sefer sırasında Tanrı'nın güç 
sağlaması için Sancak-ı Şerif ile birlik
te bir savaş atı, bir kılıç, bir kürk ve bir 
sorguç verdi. Yüz yirmi Macar soylusu ve 
yüz elli seçme askeriyle gelen Tökeli 
lmre, padişaha, sahip olduğu tae için say
gılarını sundu. Macarların, Osmanlılar
dan gördüğü biçimde savaş kıyafetine 
bürünmüştü. Arkasındaki yedi yaya mu
hafızın taşıdığı yeşil Macar bayrağı, yur
dun iki parçaya bölündüğünü göstermek 
için ortasından yırtılmıştı. 
Üzerinde sarnur ceket bulunan Tökeli 
bileğinin hakkıyla aldığı krallığın bütün 
işaretlerini taşıyordu. Kara Mustafa Pa-
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ş a  onu bir kral gibi karşıladı. Padişahı 
Belgrad 'da bırakarak Macaristan ovala
rında Tökeli'nin peşinden gitti. Kısmen 
yurtseverlikten, kısmen dehşetten bü
tün ülke bu Osmanlı seli önünde eğili
yordu.  Tökeli 'nin ve taraftarı olan Ma
car soylularının varlığı, ezilen milli gu
ruru susturuyordu. 

BirYaşlı Paşa, Bir Öykü ve 
Bir Öğüt 
Bir süre sonra ortaya çıkan Avusturya' or
dusu Osmanlıların öncü kuvvetleri tara
fından püskürtülünce Yanıkkale 'ye çe
kildi. 
Kuşatılıp alınması gereken bu kale, bir 
an önce Avusturya'nın kalbi olan Viya
na'ya yürümek isteyen Kara Mustafa Pa
şa'yı tedirgin ediyordu. 
Yanıkkale önünde seferin yönünü tayin 
etmek için bir savaş d ivanı topladı. 
Lehler ve Ruslara karşı bir sürü galibi
yet almış olan yaşlı savaşçı İbrahim Pa
şa, düşman bir ülkede arkasında kaleler 
ve garnizonlar bırakarak ilerlemenin, 
bir yenilgi halinde dönüş yollarını kapa
yacağını ileri sürerek kaleyi almadan sa
vaşa gitmenin tehl ikesini belirtti. Son
ra uyarısını bir öyküyle pekiştirdi: 
"Bir Acem şahı, büyük bir hazineyi 
bohça içine koyarak gayet geniş b ir ha
lının ortasına bırakmıştır ve vezirlerini ça
ğırarak, halı üzerinde yürümeden boh
çaya erişenin hazineye sahip olacağını 
belirtmiştir. Şahın cömertliği vezirlere 
kuru bir söz gibi görüldüğü sırada içle
rinden biri çıkmış, halıyı kenanndan yu
varlayarak bohçaya kadar erişmiştir." 
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Sonra sadrazama dönen İbrahim Paşa, 
"Ey vezir! Sen de örneği izle. Başken
tine varmadan önce Avusturya'yı parça 
parça yut ki, Viyana'ya vardığında orayı 
savunacak bir millet kalmasın" dedi. 
Kara Mustafa Paşa yaşlı komutana, "Ko
ca masalcı, seksen yaşının kafanı iyice 
durdurduğunu görüyorum! Sen burada 
kalarak savaşa katılmayacak ve birlikle
rimin iaşesiyle meşgul olacaksın" diye 
kaba bir karşılık verdi. 

Viyana Ate� Çemberinde 
Kara Mustafa Paşa'nın tek danışmanı 
cüreti ve tecrübesizliğiydi. İbrahim Pa
şa'yı bir avuç Kırımlı ile menzil örgütü
ne nezaret etmesi için geride bıraktı. 
Leitha'yı aşarak, bir sürü irili ufaklı ka
leyi fethetti. 
I .  Leopold 'un zayıf ordusunu bir kez da
ha Peşte'nin ötesine attı, beş yüz seçme 
şövalyeyi öldürdü ve imparatorun yanın
da gönüllü olarak vuruşan Savoie 'lı Lo
uis'yi ölüm derecesinde yaraladı. tınpa
ratorun en iyi generalleri olan Caprara ve 
Albay Montecuccoli, Osmanlı kuvvetle
ri karşısında eşit olmadıkları için Viya
na'ya sığındılar ve Osmanlı kuvvetleri
ni bir ordudan çok, bütün bir milletin göç 
etmesine benzeterek çevrelerine dehşet 
saçtılar. 
Anlatılanlardan korkuya kapılan I. Le
opold bir gece yarısı ailesini, maiyetini, 
hazinelerini alarak kaçar gibi Viyana'dan 
uzaklaştı ve güvenliğini Stirya Alpleri'n
de buldu. Yanan kasaba ve kentler, ço
luk çocuk binlerce Avusturyalı ile hay
van sürülerinin Osmanlıların önünden 

kaçışması, bütün bir milletin can çekiş
mesini gözler önüne seriyordu. 
14 Temmuz 1 683 sabahı gün ışırken Kı
rım atlıları, başkentin şaşkın halkının 
gözleri önünde belirdiler. Surların üze
rinden kırk bin tutsağın Kırım atlıları 
önünde sürü gibi Stirya yollarında uzun 
ve kederli bir iz halinde gittikleri görü
lüyordu. On bin kişilik garnizonu ile baş
kentin yıkıntıları arasında son nefesini 
vermeye kararlı olan Stahremberg kon
tu, Kara Mustafa Paşa'nın ilk teslim 
önerisine Viyana'nın geniş d ış semtleri
ni yakarak yanıt verdi. 
Bu hareketten şaşıran Osmanlılar, kendi
sini böyle bir ateş ve duman çemberi içi
ne alan bir başkentin din ve yurt uğruna 
her şeyi göze alabileceğini anladılar. 

Şeytanoğlu Yardıma Hazır 
Bu duman Viyana'yı Osmanlıların gö
zünden saklarken, Avusturya birlikleri
nin başkomutanı olan Lorraine Dükü 
Karl Ludwig, Avusturya, Hırvat, Leh at
lılarından oluşan otuz bin kişinin başın
da başkenti terk ederken, Tuna'nın 
ötesinde, Viyana'ya yardım yollamaya söz 
vermiş olan Alman ve Leh kuvvetlerini 
karşılamaya gitti. 
Arkasından bütün köprüleri havaya uçu
ran Lorraine dükünün bu ordusu Tuna 
sayesinde yok olmaktan kurtuldu. Ken
disini savunacak birlik bulamayan Viya
na, bütünüyle ayaklandı ve silaha sarıl
dı. İşçi, öğrenci, burjuva, genç, ihtiyar, 
herkes asker oldu. Saint Etienne Kated
rali 'nin kule çanının tokmağı sökülerek, 
kentteki faaliyetten Osmanlıların haber
dar olmaması sağlandı. 
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Çocukların ellerine verilen küçük çan
lar sessiz kentin tek çanı oldu. Bu fela
ket çanlarının çalmasıyla askerler, bur
juvalar ve gençler, daha önceden belir
lenmiş görevlerinin başına koşuyorlardı. 
Bütün bu sıkıntılı önlemler alınırken, üç 
yüz bin Osmanlı ve Macar askeri kale
nin kuşatmasını tamamlamış, Tuna üze
rine küçük gemilerden köprüler yapmış, 
çadırlarını kurmuş ve geniş bir çevre için
de tabyalar kazmıştı. 
Osmanlıların Şeytanoğlu dediği Eflak 
Prensi Cantakuzinos, Hetzendorfyakın
larında ormanlık bir yerde yerleşmiş, her 
an müttefiki Osmanlıların yardımına 
koşmak için Tuna üzerinde köprüler in
şa ettirmişti. 
Hıristiyanların bu amansız düşmanı, es
ki bir kilisenin üzerine on kulaç yüksek
liğinde bir haç diktirmiş, rahipleriyle bir
l ikte efend isi Osmanlıların hi lal inin 
önünde ayin yaptırmıştı. Kendisinden 
önceki Eflak prensinin karısını ayartın ış, 
dalkavukluk, hile ve ikiyüzlülükle tah
ta oturmuş olan bu kişinin askerlerinden 
bütün Viyana halkı korkuyordu.  Sofulu
ğu hizmet ettiği davayla zıtlaşırken, ci
nayetleri ona Şeytanoğlu adını kazandır
mıştı. 

Avrupa Viyana'nın 
Sorununa İlgisiz Kaldı 
Kandiye kuşatması kadar inatçı devam 
eden kuşatma yetmiş gün içinde on se
kiz saldırı görmüş, başkenti sefaletin ve 
açtığın doruğuna çıkarmıştı. Fakat Viya
nalılar, Hıristiyanlığın vaat edilen yar
dımlarından en ufak bir işaret görmeden 
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ve umutsuzluğa kapılmadan savunma
larını sürdürmüşlerdi. 
Evrensel bir imparatorluk kurma heves
lerinden dolayı sevimli olmaktan çıkmış 
bir devletin sorununa Avrupa ilgisiz 
kalıyor ve ancak birkaç bin gönüllü 
göndermekle yetin iyordu .  Almanya 
Konfederasyonu 'nun başsız üyelerinin 
şimdi olduğu gibi o zaman da araların
da gerginlik ve kopukluk olması, hep
sine genel bir gevşeklik ve bencillik ve
riyor, saldırıda olduğu kadar savunma
da da beceriksiz davranınalarma 'ne
den oluyordu .  
Haçlı Seferleri'ndeki Hıristiyan tutucu
luğu, fetihlerdeki İslam tutuculuğu gi
bi sönmeye başlamıştı. Her şeyin poli
tika uğruna yapıldığı bu sefer sırasında, 
kalvinist Macarlar ile Hıristiyan Boğdan
lıların, Eflaklıların, Transilvanyalıların, 
Sırpların ve Rumların, Viyana tepelerin
de İslam orduları ortasında ayİnler dü
zenledikleri görülüyordu .  
İstanbul'da eski Lehistan elçilerinin 
tercümanlığını yapan Kolehirski adında
ki cesur bir Leh, sadrazarnın ordusunu 
sokak çalgı cı ları kıyafetinde ve Türkçe 
şarkılar söyleyerek izlemiş, Tuna'nın kı
yısına gelince ansızın ırınağa adamış 
ve askerlerin tüfek atışları arasında ka
leden içeri girebilmişti. 
Böylece Stahremberg'e Lorraine dükü 
ile Lehistan Kralı Sobieski 'nin yetmiş 
bin kişilik bir ordunun başında yaklaş
tıklarını haber vermişti. Ertesi gece Sa
int Etienne Kalesi 'nin üzerinden atılan 
havai fişekler, imparatorluk generalleri
ne Viyana'nın, surlarının harabeleri altın
da hala yaşadığını gösterdi. 
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Dük ve Kraliçe 
Lehistan, milletinin Katalik oluşu ve 
Kral Sobieski'nin kahramanlığı sayesinde 
Avusturya'nın imdadına koşan tek ülke ol
du. Osmanlıların önünde eskiden beri ezil
melerinin verdiği öç duygusu ile Hotin'de 
kazanılan küçük zafer, Lehistan 'da Os
manlılara karşı kutsal bir savaş açma iste
ği uyandırmış, Kral Sobieski'nin girişimi 
de bu sonucu hazırlamıştı. 
Daha önce de yazdığımız gibi, bütün Le
histan bir millet olmaktan çok, ateşli yan
claşiara sahip politik bir topluluğu andı
rıyordu. 1832 yılında mizacına uygun bir 
anayasa hazırlanarak yürürlüğe kondu. 
Fransa Kraliyet a ilesinden Lehistan 'ın 
son ırsi kral ı  Louis d 'Anjou ölürken ar
dında iki kız bırakmıştı. 
Bu kızlardan ikincisi ve en güzeli olan 
Edwidge, babası öldüğü sırada henüz on 
dört yaşındaydı. Çocuksu güzelliğine ve 
olası erdemlerine kapılan Lehler, ona uy
gun bir koca bulunması kaydıyla Edwid
ge'yi kraliçe ilan ettiler. 
.Fakat Edwidge'nin kalbi Lehistan Di
yeti'nden önce seçimini yapmıştı. Kuze
ni olan Avusturyalı. Dük Guil laume 
d'Habsbourg, onunla birlikte aynı saray
da yetişmişti. 
Bu prens, yakışıklılığı, bilgisi ve yetenek
leriyle zamanının bütün prenseslerinin 
kalbini çelecek nitelikteydi .  Sanki do
ğuştan meydana gelen bir sevgi ona 
Edwidge'nin kalbini vermişti. Lehler on
lar için, "İkisi de aynı beşikte büyümüş
ler" d iyordu. 
Kraliçe tarafından gizlice Krakow'a çağ
rılan Guillaume d'Habsbourg, Avustur-

ya hanedamndan bir prensin bir kraldan 
çok bir işgalci komutan gibi daveanaca
ğı kaygısına kapılan Lehistan Diyeti'ne 
istediğini kabul ettiremedi. 
Edwidge'nin kederl i  hali ve gözyaşları 
milletinin kalbini yumuşatmaya yet
medi. Puta tapan bir barbar gibi hayvan 
postları giyinmiş Litvanya Dükü Jagel
lon, kraliçeye layık koca olarak kabul et
tirilmek istendi. 
Lehistan ' ı  Ruslar, Kırımlılar ve Kazak
lar karşı güçlendirmek için Litvanya'nın 
yardımını sağlamak düşüncesinde olan 
diyet, krallarının kızını bu barbara feda 
etmeyi göze alıyordu. Kaderine boyun 
eğen Edwidge, ş iddetli bir çaba göste
rerek Litvanyalıları Katalik yapmaya 
çalışıyordu. Bazen tatlılıkla, bazen de 
kuvvet kullanarak yeni halkını çocuklu
ğunun Tanrı'sına bağladı. Tarih, Edwid
ge ile Jagellon'un, puta tapınma yerine 
Hıristiyanlığı getirmek için Litvanya'da 
yaptıkları esrarlı geziyi hem takdir, hem 
de dehşetle anlatmaktadır. 
Zalim Jagellon yanında en az kendisi ka
dar zorba papazlarla eski inançlarında ıs
rar edenlere baskı yapıyor ve hatta on
ları katlediyordu. Bazen puta tapan hal
kı vaftiz ettirerek Hıristiyan yapmak için 
askerler aracılığıyla hepsini ırınağa sürü
yor ve bütün bir kalabalığa bir tek azi
zin adını veriyordu. 

Gürültücü Soylular 
Jagellon ile karısının ölmesinden sonra 
gittikçe daha fazla cumhuriyet yönetimi
ne yanaşan Lehistan' ın d iyetleri, bir 
kraldan çok bir konsili andıran hüküm
darlar seçiyordu.  
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Bu diyetler, ortaya koydukları yasanın 
karakterinden dolayı, her türlü yönetim 
biçiminin kusurlarını içeriyorlardı. Tah
tın çevresindeki gürültücü soylular dur
madan adaylık için çekişi rken, kendi seç
tikleri kralla sürekli olarak anlaşmazlığa 
düşüyorlardı. 
Lehistan'ın dıştaki politikası, içteki ik
tidar çekişmesinin çalkantılarını yansı
tacak biçimdeydi. Tercihlerine göre 
davranmak isteyen her topluluk, zarar 
göreceğini hesaplamadan yabancı kuv
vetlerden destek ve müttefik aramaya 
kalkışıyordu. 
Bunca iç karışıklığın hüküm sürdüğü Leh 
soylularında ayakta kalan tek erdem 
kahramanlıklarıydı. Şimdiye kadar Ma
caristan'a, Avusturya'ya, İsveç'e, Rus
ya'ya, Osmanlı İmparatorluğu'na ve hat
ta Kırım Hanlığı'na bile yanaşmış olan bu 
Doğu karakterindeki Avrupalı millet, 
uzun zaman Osmanlı uyruğunda kalmış
tı. Fakat aynadıkları oyun, özgürlük ko
nusunda olduğu kadar tutsaklık altında 
da onları zapt edilemez yapıyordu. Her 
şeyde aşırılığa kaçmaları en büyük özel
likleri olmuştu. Savaş alanlarında yüzle
ri gülmüş, fakat ülkelerinde hiçbir zaman 
düzen ve birlik sağlayamamışlardı. 
Lehler özgürlüğe kavuşmayı bekler
ken, kurtarıcılardan biri olan Sobieski, ta
rih sahnesine çıktığı zaman Lehistan'ın 
durumu işte böyleydi. 

Yakınlarının Cesetlerini 
Toplayan Soylu Kadın 
Bu kahramanın üzerinde bir inceleme 
yapan çağdaş tarihçi De Salvandy'ye gö-
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re, Jean Sobieski Karpatlar'daki Olesko 
Şatosu 'nda 1 624 yılında fırtınalı bir ge
cede dünyaya gelmişti. Sobieski, adları 
efsanelere karışan ve Balkan soyluları de
nen Leh soylularından geliyordu. Sobi
eski bir gün yakınlarına babası Jacques 
So b i eski 'nin Osmanlılada yaptığı sa
vaşların öyküsünü anlatmıştır. 
Annesi, Theophile Danilowicznova So
bieski, Moskova fatihi Zolkiewski'nin to
runuydu. Oğlunun dünyaya gelişinden 
sonraki yaz, Kırımlıların, bulunduğu 
kaleye yaptıkları saldırıda bir erkek 1?;i
bi dövüşmüştü. 
Babası Jacques Sobieski, Sultan II. Os
man'ın orduları önünde zafer elde edin
ce yurduna barış sağlamıştı. Sobieski bu 
barış havası içinde yetişti ve oralara ka
dar gelen uygarlığın nimetlerinden ya
rarlandı. 
Yedi sekiz dil bilir, yabancı edebiyatı ta
nır, birkaç müzik aleti çalar, güzel resim 
yapar, başarıyla ata b iner ve her silahı us
talıkla kullanırdı. Diyet toplantılarına ge
nellikle egemen olan babasının güzel ko
nuşma becerisi aynen oğluna da geçmiş
ti. Paris'e giderek eğitimini tamamlamış
tl. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'na geç
miş, ileride çarpışmak ve yenmek zorun
da oldukları bir düşmanın gücünü öğren
mek istemişti. 
Annesi, ailesinin sahip olduğu geniş 
toprakların merkezi olan Jolkiew'de, 
Osmanlılar ve Kırımlılarla savaşırken 
yaşamlarını kaybetmiş olan aile bireyle
rinin cesetlerini toplamıştı. Babası, sara
yın kapısında uzun süre asılı kalan bü
yük ataları Zolkiewski 'nin kellesini sa
tın almak zorunda kalmıştı. Annenin her 
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gün çocuklarını bu şanlı kişilerin yattı
ğı manastıra götürdüğü söylenir. Orada 
hep beraber aile bireylerinin ölüleri için 
dua ediyorlardı. 
Çocuk her defasında olağanüstü etkileni
yordu.  O zaman kendisine atası Hat
man'ın, Kral Zsigmond'a verdiği veda 
mektubu okunuyordu. Bu mektup, ona si
yasi ve askeri bir vasiyet yerine geçmişti. 

Kral ile Çar, Lehistan'ı 
Paylaşmaya Niyetliydi 
Babası Bug lrmağı üzerinde Leh birlik
lerine komuta ederken Paris'e gelen 
genç So bi eski sert karakteri ve keskin ze
kasıyla büyük ilgi görüyordu.  Silah kul
lanmaktaki becerisin i  geliştirmek için 
XIV. Louis'nin özel muhafızları arasına 
katılmıştı. Paris'ten lstanbul'a geçtiği yıl, 
ülkesinde ortaya çıkan iç karışıklıklar yü
zünden geri çağırıldı. 
Kral Wladyslaw' ın ölümünden sonraki 
iki dönem arasında Lehistan kuzeyli bar
barların saldırısına uğradı. Tahta birini 
seçmek için Varşova'da toplanan diyet, 
kendi başkentinde kuşatılmıştı. 
Daha önce Kazakların ve Lehlerin gü
venini kazanmış olan Zamosc Hıristiyan
lığın bu ileri kalesini Barbariara teslim et
mek üzereydi. Sobieski düşmanın arası
na atıldı, kırılan cesareti güçlendird i. 
Böylece kuşatmayı kaldırdı ve barbarla
rı uzaklaştırdı. Yen i  Kral Jean Casimir, 
kısa bir barış döneminden sonra kendi
sine karşı yeni  bir ittifakın oluştuğunu 
gördü. Sobieski, yaptığı bir meydan sa
vaşından sonra ülkeye nefes aldırdı. 
Fakat yurt olarak yalnızca kışiaları tanı-

yan bir millet için iç karışıklıkların bir 
türlü sonu gelmiyordu. Deli Petro'nun 
Rusları, kuzey eyaJetlerini istila etmeye 
başlamıştı. lsveç Kralı Charles Gustav'a 
Lehistan tacını öneriyorlardı. Kısacası, 
Lehistan 'ın paylaşılması açıkça lsveç ve 
Rusya arasında söz konusu ediliyordu. 
Fakat Avrupa içinde bir cinayet olarak 
kabul edilen bu davranış, Lehistan soy
lu larının bütün olumsuz hareketlerine 
rağmen gerçekleşme noktasına ulaşma
mıştı. Büyük tehl ikenin ortaya çıkması 
ile Sobieski başkomutan ilan ecf1ldi. 
Sürekli istilaya uğrayan bu ülkenin ba
şına tarafsız ve yetenekli bir adamın ge
çirilmesi gerekiyordu .  Sobieski bu teh
likeli görevi kabul etti. 

Kahraman, Gönlünü 
Kontes'e Kaptırdı 
Tehl ikenin büyüklüğü Sobieski 'n in 
kalbini doldurmaya yetmiyordu. Yaradı
lışı gereği büyük yeteneklere sahip olan 
adamların kahramanlığına en güzel bi
çimde yakışan aşk, içini kemiriyordu. 
Kral seçildiği sıralarda, kocası öldüğü için 
serbest kalan güzel Kontes Zamyas
ki'yi seviyordu. Zamyoski kontesi, son 
Lehistan kraliçesi Nevers prensesi tara
fından Lehistan'a götürülmüş bir Fran
sız' dı. Güzelliği ve zekasıyla bütün Var
şova'da kısa zamanda ün yapmıştı. 
Krallığından çok aşkını düşünen Sobies
ki, politika gereği ülkenin köklü ailele
rinden biriyle bağlantı kurması gerekli
liğini ve dullara tanınan sekiz günlük say
gı dönemini unu tarak, bir hafta geçme
den evlendi. 
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Kalabalık ve amansız düşmaniara karşı 
savaşa başlamaya her an hazır olduğu için 
bir imparatorluğa değişmeye razı oldu
ğu kadına sahip olamadan ölmek istemi
yordu. lleride bu kadının, kalbinin sesi
ni dinleyerek kendisine bir taç veren 
adama nasıl zevk ve ıstırap çektireceği
ni göreceğiz. 

İsa'nın Kalkanı 
Sivritmesine yardım eden birkaç savaş
tan sonra İbrahim Paşa'nın iki yüz bin as
kerine karşı bir zafer kazanması, Sobies
ki'nin Avrupa çapında bir şöhrete sahip 
olmasını sağlamıştır. Bütün Hıristiyan
lık, adını tapınaklarında hayıda anıyor
du .  Kendisine atalarının lakabı olan 
"İsa'nın kalkanı" lakabı verildi. 
Çeşitli Avrupa devletlerin etkisi altında 
kalan soyluların ülkeyi parçalamaya ve 
yabancılara peşkeş çekmeye hazır duru
ma getirdikleri diyeti bir avuç yurtsever
le gelerek daha yakından gözetim altı
na aldı. Artık bütün millet Lehistan'ı soy
luların elinden kurtarmaya azmetmişti. 
Ülke kurtu luşunu Sobieski'ye borçluy
du. H içbir itirazla karşılaşmadan kral se
çildi. Bu seçime ne kadar i tiraz ettiyse 
de, halk onu tacı alması için zorluyordu. 
Bütün topluluklar bu adın önünde ses
siz kalıyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu ile yaptığı savaş
larda elde ettiği başarılardan dolayı, Os
ınanlılar onu " Kuzeyin Aslanı" diye ad
landırıyorlardı. 
E lde ettiği zaferden aşırı istekler çıkar
maya Sobieski İstanbul'a elçiler gönde
rerek barış istedi .  Kara Mustafa Pa
şa'nın pervasızlığı ve bilgisizliği görüş-
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meleri aksattı. Sadrazaının savaş hazır
lıklarından haberdar olan Sobieski Av
rupa'yı birleşik haçlı seferi için boşuna 
ikna etmeye çalıştı. 
Avrupalı devletler içinde en fazla tehdi
de hedef olan İmparator I. Leopold bi
le bu çağnlara olumsuz yanıt verdi .  Da
ima krallarına karşı çıkmaya alışmış olan 
Lehistan soyluları, Sobieski'nin savaş is
teklerini geri çeviriyorlardı. 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun dostu ve 
Avusturya'nın düşmanı olan Fransa, 
Varşova'da Sobieski'nin tasaniarına kar
şı oluşan muhalefeti kışkırtıyordu. An
cak Tuna'yı aşarak Almanya'yı istilaya 
başlayan Kara Mustafa Paşa'nın üç yüz 
bin kişilik ordusu, Sobieski'nin sarsılma
yan iradesi ve Leh milletinin dini için 
duyduğu heyecan, diyeti istemeyerek 
Almanya'yla anlaşma yapmaya zorladı. 

rrBir Kurtarıcı Beldiyoruz" 
Sobieski 'nin sesi Savoie 'yı, İ talya'yı, 
İspanya'yı ve Portekiz'i uyandırdı. To
rino, krala para ve gönüllü yolladı. İsp
anya kralı dinini ve hanedanın savunu
cularını desteklemek için altın ve gümüş 
mutfak takımlarını sattı. İspanya ve 
İ talya manastıdan Katoliklerin başarısı 
için yapılacak savaşın masraflarını karşı
lamak için çalışmalara başladı. 
Pa pa XI. Clement'in örneğini izleyen Ro
ma kardİnaileri Alp ler' e bu kadar yakın bir 
yerde tehlikeye düşen kiliseyi savun
mak için Papalık'a ait serveti gözden çı
kardılar. Güney Fransa'da ayİnler tertip 
edilerek Sobieski'nin lehine mucizeler ya
ratılması için dualar ediliyordu. Fakat 
Sobieski mucizenin kendisiydi. 
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Osmanlı lar Peşte 'ye yürüyorlardı. I .  
Leopold'un adeta ordusuz başkomuta
nı olan Lorraine Dükü Karl Ludwig, 
kend i  zayıf durumunu düzeltecek tek 
güç olan Lehistan ordusunu acele çağı
rıyordu. 
Başkentinden kaçmış olan lmparator I .  
Leopold, Lehistan'ın yardımı karşılığın
da bütün Macaristan' ı  Sobieski 'ye va
at ediyordu. lhtiraslı olmaktan çok şö
valye ruhlu ve tam bir Hıristiyan olan 
Sobieski ise zaferden başka bir şey is
temiyordu.  
Hıristiyanlık uğruna bir  paralı asker gi
bi dövüşrnekten utanç duyuyordu. Kah
ramanlığının tek ücreti şan ve din olacak
tı. Assarntion bayramı dolayısıyla Kra
kow'un bütün kiliselerini yayan olarak 
dolaşıp ziyaret ettikten sonra Lehistan 
ordusunun en seçme birlikleriyle Viya
na'nın yardımına koştu. Bütün Alman
ya onu bir umut çığlığıyla karşıladı. 
Geçtiği yerlerde dikilen zafer takları üze
rinde Latince şu kelimeler yazılıyordu:  
"Salvatorem expectamus." 
"Bir kurtarıcı bekliyoruz." 
Aslında onunla birlikte gelen Viyana'nın 
kurtuluşuydu. Üç gün daha gecikseydi 
Avusturya'nın, İ talya'nın ve Hıristiyan
lığın son kalesi yıkılacaktı. Viyana'ya bir 
gün mesafede birleşen Sobieski ile Lar
raine dükünün orduları, ancak altmış bin 
kişi oluyordu. 
Eski Haçlı Seferleri'nin yararsızlığı ve A
vusturya İmparatorluğu'nun açgözlü po
litikası yüzünden Müslümanlara karşı il
gisiz kalan Hıristiyanlık, Kara Mustafa 
Paşa'nın üç yüz bin Asyalısına karşı an
cak bu kadar bir kuvvet çıkarabiliyordu. 

Viyana İçin SonAnda Bir 
Umut Işığı Parladı 
Havan topları altında ezilen Viyana, bir 
tarla haline gelmişti. Kiliseler, manastır
lar, imparatorluk sarayı ve mahalleler 
sönmeyen bir ateşle yanıyordu. 
Yıkılan duvarlar sokakları kapatıyordu. 
Osmanlı  tabyalan iç kale hendeğine 
otuz adım kadar yaklaşmıştı. Istanbul, 
Rodos ve Kandiye kuşatmalarında gedik
ler açan aynı dev toplar son sald ırı için 
geniş yollar açmaya çalışıyordu.  ' 

B ir şarapnelle yaralanan Stahremberg 
kontu, savunmayı ancak acı içinde kıv
randığı yatağından yönetiyordu. Her 
sabah açılan gedikleri ve yapılan onarı
mı gözleriyle ölçen Viyanalılar kaçın ıl
maz ve yakın bir teslimden söz etmeye 
başlamışlardı. 
Gece gündüz süren çatışmalarla iki ay 
akıp girmişti. Bombalanmaya ve gece ya
rısı lağımlarda ortaya çıkan patlamalara 
bir de salgın hastalık eklenmişti. 
Cephane tükeniyor, hüzünlü bir umut
suzluk bütün ruhları sarıyordu. Eylül 
ayında bir tabya Osmanlıların eline geç
miş, surların bir kısmı yıkılmıştı. Sokak 
başlarında alelacele istihkamlar yapılma
sı gerekiyordu.  
Bu artık son çabalardı. Stahremberg an
cak üç gün dayanabileceklerini hesap 
ediyor, her gece surların üzerinden artır
dığı fişeklerle Lorraine düküne teslimin 
yakın olduğunu bild iriyordu.  
Stahremberg'in tahmin ettiği son günün 
gece yarısı Saint E tienne Kulesi 'nin 
üzerinden bir sevinç çığlığı koptu. Te
pedeki nöbetçi ufuktaki Kahlanberg 
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Dağı' nın eteklerinde Lehistan ordusu
nun varlığını işaret eden ışıklar gör
müştü. 
Doğan güneş dağın eteklerinde ilerleyen 
mızrak ve bayrak ormanını aydınlattı. 
O zaman Osmanlıların üç kısma ayrıldı
ğı görüldü; bir kısmı yeni ortaya çıkan or
duyla savaşmaya, ikincisi genel saldırı
ya hazırlanmaya ve üçüncüsü de gani
metlerle birlikte başı bozuk bir biçimde 
Macaristan'a kaçmaya başlamıştı. Neus
tadt Başpapazı Collonitz, bütün kuşat
ma sırasında halka sözleri ve davranışla
rıyla cesaret ve umut vermişti. 
Şimdi de kadınların ve çocukların kili
selere toplanmasını istedi. Stahremberg 
de adamlarını ged iklerin başına koş
turdu. 

Avusturyalılar Deh�ete 
Kapıldı 
Birkaç günden beri Lorraine dükü, ken
di ifadesine göre böylesine büyük bir sa
vaş ustasından savaşmayı öğrenmek için 
Sobieski 'nin peşinden koşuyordu .  Yal
nızca adının bir zafer anlamına geldiği 
Sobieski 'nin ortaya çıkmasıyla Avus
turyalılar gözyaşlarını tu tam adı. 
Geçimsizlik son kuvvetlerini de yiyip bi
tiriyordu. Fakat Leh kahramanının buy
ruğu altında bütün anlaşmazlıklar sönüp 
gitti. 
Bu arada Lorraine dükü, Tuna üzerin
de Viyana'ya yirmi yedi kilometre uzak
lıkta üçlü bir köprü atmayı başarmıştı. 
Kendisini izlerken birden duraksayan 
Avusturyalılara dönen Sobieski, "Üç 
yüz bin kişinin başında olup da burnu-
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nun d ibinde bu köprünün yapılmasına 
aldırmayan komutan yenilmekten kur
tulamaz !"  d iye haykırdı. 
Ertesi gün Tuna aşılmıştı. Lehler ön saf
larda ilerliyorlardı. Heybetleri, silahları
nın ve atlarının güzelliği müttefiklerini 
hayrete düşürüyordu. Yalnızca bir piya
de bölüğü elbiselerinin eskil iğiyle dik
kati çekiyordu.  
Önlerinden geçerken Sobieski, "Bu bir
lik şimdiye kadar yenilgi yüzü görmemiş
tir. Ancak düşmanın ganimetiyle giyin
ıneye yeminlid ir" dedi. Sobieski'nin 
tarihini yazanlardan Coyer Abbesi, "Bu 
yeminleri onları giydirmese bile, zırhlar
la örtmeye yetiyordu" d iye yazmıştı. 
Sobieski h içbir zaman bu kadar büyük 
bir ordunun başında bulunmamıştı. Kah
lenberg Dağı 'nın ormanlarla örtülü, sa
vunulması kolay dar geçitlerle dolu sarp 
kayalıkları, Kara Mustafa Paşa'yı Sobi
eski 'den ayırıyordu.  
Sadrazarnın güvenini hiçbir şey sarsamaz
d ı. Müttefiklerin dağı aşmaları üç gün 
sürdü. Büyük çapta toplarını orada bırak
mak zorunda kaldılar. 
lik keşfe çıkan askerler muazzam Os
manlı karargahını görünce hemen geri 
döndüler ve kapıldıkları dehşeti kendi 
askerleri arasında yaydı lar. Özellikle 
Avusturyalılar çok çekiniyordu .  Sobies
ki savaşlarda takındığı neşe ve güven ha
vasıyla onlara cesaret verd i. 
Daha önceki savaşlarında tutsak düşen 
birkaç yüz yeniçeriyi kendi ordusu içi
ne almıştı. Osmanlılarla savaşa girmeden 
önce, onların geriye çekilmelerine ve hat
ta Kara Mustafa Paşa'ya katılmalarına 
izin verdi. Hepsi birden gözleri yaşlı ola-
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rak Sobieski için yaşamlannı vermeye ha
zır olduklarını bildirdi. 

İki Dev Ordu Kar�ı Kar�ıya 
Sobieski'nin Osmanlılarla savaşa giriş
meden önce karısına yazdığı mektuplar, 
içinde bulunduğu ruhsal durumu çok iyi 
belirtmektedir. Sezar, Friedrich ve Sobi
eski gibi kahramanların savaşlardan önce 
ve sonra yazdıkları, gelecek nesillere in
tikal eden önemli belgelerdir. Bu mektup
ların birinde Sobieski eşine şöyle diyordu: 
"Eğer bazen sana uzun mektuplar yaz
makta kusur ediyorsam, bu benim ace
le işlerim olduğunu açıklayan en iyi 
kanıttır. Dünyanın iki dev ordusu şim
di birbirlerine birkaç mil mesafede kar
şı karşıya duruyorlar. Her şeyi düşün
mek, en ince ayrıntıyı bile kaçırmamak 
gerekir." 
Karısına şefkat dolu mektuplar yazdığı 
12 Eylül 1 683 günü şafak sökerken, Os
manlı topçusunun ateşiyle uyanıp çadı
rından dışarı çıkan So bi eski, bir yandan 
yeniçeri birliklerinin gediklere yapa
cakları son saldırı için toplandıklarını, öte 
yandan seksenlik Türk kahramanı İbra
him Paşa'nın dağın eteklerindeki Leh 
öncü kuvvetlerine cesaretle saldırdığını 
gördü. 
Öncü kuvvetleri aşıp geçen İbrahim 
Paşa, Lorraine dükünün yaptırdığı yük
sek istihkamların önünde atından indi. 
Davranmakta acele etmeyen Sobieski 
hemen diz çöküp dua etmeye başladı. 
Çevredeki yıkık bir kilisenin içinde bir 
keşişin de yüksek sesle Tanrı'yı yardım
Iarına çağırdığını işitiyordu. Hıristiyan or-

dusunu kutsayan keşiş duasını bitir
d ikten sonra kendi kendine hazırlanan 
Sobieski, henüz çocuk yaşta olan oğlu
na bir kahramanlık anısı bırakacak biçim
de atına atladı ve arkasından gelen Leh 
atlılarıyla birlikte Osmanlıların üzerine 
at koşturdu. 
Beş tümen halinde yürüyen Hıristiyan
lar, kendilerini durdurmak için görevlen
d irilen Osmanlı bölüklerinin ellerinde
ki sel yataklarını, uçurumları, geçitleri, 
ormanları teker teker düşürdüler. 
Surlar üzerinde Viyana garnizonu, kurta
rıcılarının dayanılmaz bir biçimde ilerle
mesini izlerken Osmanlıların eline düş
mernek için bütün gayretiyle vuruşuyor
du. O ana kadar Kara Mustafa Paşa iki sa
vaşın ortasında hareketsiz kalmıştı. 

Sadrazarnın Kahve Keyfi 
Saat on bir sıralarında müttefikler ova
ya inmişlerdi .  Bu bile bir zafer sayılırdı. 
Püskürtölen düşman nefes almaları için 
fırsat hazırladı. 
Öğleyin Osmanlılar yeni kuvvetierk 
toparlanmıştı. Öncekinden daha korkunç 
ikinci bir savaş başladı .  Ancak Sobies
ki'nin aldığı önlemler, cüretli ve güven
li manevralar Osmanlı ordusunu yine ge
riletti. Hıristiyanlar karargah istihkam
larına dayanmıştı. 
Orada üçüncü ve çok kanlı bir vuruşma 
daha başladı. Bütün Osmanlı ordusu sad
razarnın çevresinde toplanmıştı. Kara 
Mustafa Paşa basit bir komutan gibi bir
likleri yönetiyordu. Derin bir uçurum, 
tabyalar ve güçlü bir top ateşi onu her 
yandan kuşatmıştı. 
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Saat akşamın beşi olmuştu. Kral So bi es
ki önündeki engeli ölçtü ve savaşı o gün 
bitiremeyeceğine kanaat getird i .  Ge
ceyi yeni elde ettiği mevkide geçirme
yi tasarlarken birlikleri denetledi. Fakat 
gayet sıcak bir günün ve kanlı vuruşma
ların sonunda zaferle ilerlemiş olan as
kerlerin yorulmak bir yana çok heyecan
lı ve atılgan olduğunu fark etti. 
Osmanlıların durumu ise aksine durgun 
ve umutsuz görünüyordu. Uzakta, toz 
bulutlarının ardında yüklü develerio 
Macaristan'a doğru aceleyle yol aldıkla
rını gördü. Hemen sald ırı emri verildi. 
Sadrazarnın güveni sarsılmamıştı. Hıris
tiyanların tabyalarının önünde kırılaca
ğını sanıyordu. Güneş ışınlarına karşı mu
hafazalı kırmızı ipekten çadırı önünde iki 
oğlunun arasında sakin bir biçimde kah
vesini içtiği görülüyordu. 
Bu ahmakça ve küçümseyici güvene fe
na halde içerieye n Sobieski, piyadelere 
komuta eden Fransız subayına saldırı 
emri verdi. Bu emir zorlukla yerine ge
tirildi .  Osmanlı ordusu yeni  durumdan 
çok rahatsız olmuştu. O sırada durumu 
iyice kavrayan Kara Mustafa Paşa, sağ ka
nattaki p iyadeyi yardımına çağırdı. 
Bu manevra bütün ordusunu açığa çıka
rıyor ve hattı bozuyordu .  Sobieski bir sa
vaş ustası olarak yeni  durumu fark etti. 
Hemen Lorraine dükünü açık veren ka
nada sevk ederken kendisi de sadraza
rnın otağı çevresinde toplanmış kalaba
lık biriikiere yüklendi. Osmanlı askerle
ri onu hemen tanımışlardı. Adı bütün Os
manlı hatlarında dolaştı. 
Kırım Hanı "Allahım kral da orada!" di
ye haykırdı. 
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Sobieski'nin atlıları, piyadenin geçme
ye cesaret edemediği bir sel yatağını do
ludizgin aştı. Osmanlı saflarına çullandı
lar, birlikleri ikiye böldüler. O sırada Wal
deck prensi de savaş alanına u laşmıştı. 
Artık savaşın yazgısı belli olmuştu. 
Gururun en üst noktasından düşen sad
razam bir kadın gibi ağlıyordu. Buna rağ
men kaçışan askerini yeniden toplama
ya çalışıyordu. Ancak herkes canını kur
tarmaya bakıyordu .  Kendisi de dehşet 
içinde kalmış bir kalabalıktan başka bir 
şey olmayan bu ordunun arasında kaç
maya başladı. Bütün Avrupa, Osmanlı
ların korkulu paniği arasında bir muci
ze görüyordu.  Bu son savaş ancak bir sa
at sürdü. 
Öldürücü olmaktan çok kesin bir sonuç 
sağlıyordu. Sadrazarnın ordusu ancak se
kiz on bin kişi kaybetmişti. Buna rağmen 
korkusundan V anıkkale'nin surları arka
sında durdu .  Oysa kral sald ırgan bir ge
ri dönüşten çekindiği için, bütün önlem
leri aldırıyordu.  
Ertesi gün Lehistan Kralı Sobieski, düş
manın açtığı gedikten kurtanimış baş
kente gird i. 

Sohieski'nin Sadrazaının 
Çadırında Yazdığı Mektup 
Bütün Viyana halkı harabderin altından 
çıkarak kurtarıcısının ordusunu karşıla
maya gitti. İmparator I .  Leopold 'un 
yokluğu i le Kral Sobieski'nin kendisinin 
ve milletinin kanını başkenti kurtarmak 
için akıtması arasındaki çelişki, Sobies
ki'yi Avusturya ve Macaristan imparato
ru yapabilirdi. Fakat Sobieski zaferinden 



I t,. S Ü L E Y M A N  

sadece Batı'yı kurtarmanın verdiği onu
ru almak istiyordu. Avrupa devletlerinin 
kendisini terk etmelerinin öcünü, Fran
sa kralına onsuz kazanılan zaferi kendi 
eliyle yazdığı mektupla bild irerek aldı. 
Ganimet olarak ele geçirilen Sadrazam 
Kara Mustafa Paşa'nın çadırında karısı
na yazdığı mektup, gelecek nesillere 
kahramanın şefkatli ve saf kalbini gös
termektedir. 
Bütün guniru yalnızca mektubun tarih 
satırındadır. 
" 1 3  Eylül, gece yarısı sadrazarnın çadı
rında, 
Ruhumu n tek neşesi, sevimli ve çok sev
diğim Mariette, 
Tanrı razı olsun! M illetimize zafer yü
zünü gösterdi. Öyle bir zafer verdi ki, 
geçmiş çağlarda böylesine asla rastlanma
maktadır. Müslümanların bütün top
rakları, karargahı,:sonsuz zenginl ikleri, 
hepsi elimize düştü. Başkentin yakınla
rı, civar ta'rlalar inançsızlar ordusunun 
ölüleriyle dolu. Geri kalanlar korku için
de kaçışıyorlar. Adamlarımız durmadan 
bize develer, katırlar, öküzler, koyunlar 
getiriyor. 
Bir sürü tutsak var. Üstelik, eskiden 
Müslüman olmuş dönmeler güzel kıya
fetler içinde bize sığındılar. Zafer o ka
dar ani  ve umulmadık bir biçimde oldu 
ki, Viyana ve karargahımız hala alarmda. 
Düşmanın her an geri dönmesi bekleni
yor. Bıraktığı cephane bir milyon florin 
değerindedir. 
Bu gece uzun zamandan beri hayal et
tiğim bir sahneyi gördüm. Adamlarımız 
ellerine geçirdikleri barutları birkaç yer-

de birden ateşlediler. Patlama sanki 
son bir hüküm gibi oldu . . .  

ffPapağan Bile Var" 
Sadrazam giderken her şeyini bırak
mış. Yalnızca elbiselerini ve atını götür
müş. Onun servetine ben sahip oldum. 
lik hatlarda sadrazaını püskürtürken, hiz
metkarlarından birine rastladım. Beni 
onun orağının gizli bölmelerine götürdü. 
Bütün çadırlar Varşova ya da Viyana ka
dar büyük bir yer kaplıyor. Sadrazarnın 
önünde taşınması görenek olan bütün 
işaretiere ve sancaklara sahip oldum. Ay
rıca bir sürü zengin çadıra, mükemmel 
eşyalara ve n işanlara sahip olduk. Daha 
her şeyi görmedim. Fakat Hotin'de gör
düğümüz şeylerle bunlar asla karşılaştı
rılamaz. Dört beş sadak dolusu yakut ve 
safir, birkaç bin duka altını eder. 
Bütün koşumlarıyla sadrazarnın bir atı
nı da elime geçirdim. Sadrazaını çok ya
kından izlernemize rağmen elimizden 
kaçtı. Kahyası ve birçok komutanı öldü
rüldü. Askerlerimiz üzeri altın işlemeli 
bir sürü kılıç ele geçirdi. Geceleyin iz
lemeye son verild i .  Aslında Osmanlılar 
kaçarken kend ilerini çok güzel savunu
yorlardı. Bu bakımdan onların 'dünyanın 
en iyi geri çekilmesini yaptıklarını' söy
leyebilirim. Ancak yen içeriler tabyalar
da ununılmuştu.  Bütün gece onları kes
tİk. Osmanlıların gururları ve kendileri
ne güvenleri öylesine büyük ki, ordula
rının bir bölümü bizimle dövüşürken, 
öteki bölümü de sald ırmaya hazırlanıyor
du. Kırımlılar hariç, onların sayısını üç 
yüz bin tahmin ediyorum. Başkaları üç 
yüz bin çadır saydıklarını söylüyorlar ki, 
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bu her türlü ölçünün dışında bir kuvvet 
eder. 
Ben ise yüz bin çadır saydım. İki gün ve 
bir geceden beri herkes onların çad ırla
rını yağmalıyor. Viyana halkı bile gelip 
yağmaya katıldı. Daha sekiz gün yağma
ya devam edeceklerine eminim. Osman
lılar kaçarken ellerindeki tutsakların 
büyük bölümünü, özellikle kad ınları 
katiederek bıraktılar. Onun için pek 
çok ölü kadın var. Bunların bazıları iyi
leşebil ir yaralar almış ... Sadrazarnın ça
dırlarında topladığı görkemi bütün ayrın
tılarıyla tanıtmaya olanak yok. Hamam
lar, fıskiyeli bahçeler, tavşanlıklar ve hat
ta bir papağan da vardı. 
Viyana'yı görmeye gittim, ancak beş gün 
daha dayanabilirdi .  imparatorluk sarayı 
bombalada paramparça olmuştu. Delik 
deşik ve yarı yarıya yıkık muazzam sur
larının çok acıklı bir havası var. 

ttViyana HalkıAyağıını 
Öpüyor" 
Birlikler görevlerini çok iyi yerine getir
di. Tanrı'ya ve bize zafer armağan etti
ler. Benim bulunduğum bölümde sad
razaını iyice sıkıştırıp, düşman kuvvet
lerini geri çekilmeye zorladığımız zaman, 
sağ ve sol kanat ile merkezdeki kuvvet
lerimiz önlerinde yapacak bir şey kalma
yınca bana yard ıma koştular. 
Bavyera elektorü8 ile Waldeck prensi ya
nıma geldi, beni kocaklayıp yanaklarım
dan öptüler. Generaller ellerimi ve ayak
larımı öpüyorlardı .  Yaya ve at üzerinde-

ki askerler, subaylar hep bir ağızdan 'Ah! 
bizim kahraman kralımız! ' diye bağırı
yorlardı. 
Viyana'nın komutanı Stahremberg de 
bugün beni görmeye geldi. Hepsi birden 
bana kurtarıcı adını verdiler. Gittiğim iki 
kilisede halk ellerimi, ayaklarımı, elbi
selerimi öpüyor, bana dokunamayacak 
kadar uzakta olanlar 'Ah! bize ellerini 
uzat ! '  diye bağırıyordu.  
Bana 'vivat' diye bağırmak istediklerinin 
farkına vardım, ancak kendi subaylapn
dan ve soylulardan çekiniyorlard ı. Buna 
rağmen halkın çoğunluğu yine de "vi
vat!" der gibi bağırdı. Yüksek rütbelile
rio bunlara kötü bir gözle baktıklarını far
k ettim. Komutanın konuğu olarak ye
mek yedikten sonra Viyana'yı terk et
mekte acele ettim. 
Halk ben i  başkentin kapısına kadar 
uğurladı .  Stahremberg'in Viyana'nın 
yüksek rütbeli  yöneticileriyle gizlice 
bir şeyler konuştuğunu gördüm. Beni ka
bul ettiği zaman, başkentin yöneticile
rinden hiçbirini bana takdim etmemiş
ri. İmparator da bana Viyana'dan bir mil 
ötede olduğunu haber salmıştı. İşte 
şimdi gün ışımaya başladı, artık mektu
buma son vermek zorundayım. 
Savaşta bizimkiler de çok kayıp verdi. 
Özellikle iki kişiyi kaybetmekten dola
yı çok üzgünüm. Yabancılardan Croy 
prensi öldü, babası yaralandı ve daha bir
kaç önemli kişi yaşamlarını yitird i. 
Bugünden itibaren düşmanı Macaris
tan'da kovalamak için harekete geçiyo-

8 Eskiden Almanya imparatorunun seçiminde söz sahibi olan prens ve papazlar. Hepsi kendi askerlerimden daha kuv
vetle bana itaat ediyorlardı. 
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ruz. E lektörler de bize eşlik edecekle
rini söyledi. 
Bu gerçekten Tanrı'nın büyük bir lüt
fu. Onur ve şan Tanrı'ya armağan olsun. 

��n · ı H ı " aıre er azır ansın 
Sadrazam artık dayanamayacağını fark e
dince oğullarını çevresine toplayıp çocuk 
gibi ağlamış. Sonra Kırım hanına döne
rek, 'B izi kurtar' demiş, o da 'B iz Leh 
kralını iyi tanırız. Ona karşı direnmek ola
naksızdır. Buradan çekİlıneyi düşün
sek daha iyi olur' d iye yanıt vermiş. 
Biraz sonra Macaristan'a gitmek üzere 
atıma bineceğim. Sana daha önce dedi
ğim gibi İtryi'de görüşeceğimizi umarım. 
Wyszynoki hacaları temizlesin ve daire
leri hazırlasın. 
Bu mektupla iyi gevezelik ettim, siz de 
onu bu amaçla okuyun. 
Bavyera ve Saksonya prensleri benimle 
dünyanın öteki ucuna kadar yürümeye 
ant içtiler. Hayvan ve insan cesetlerin
den yayılan kokular yüzünden önü
müzdeki iki mil boyunca adımlarımızı 
sıklaştırmak gerekecek. 
Fransa kralına mektup yazdım ve koyu 
bir Katalik olduğunu söyleyen kendisi
ne kazanılan savaşın ve Hıristiyanlığın 
kurtu luşunun raporunu vermenin bana 
düştüğünü söyledim. 
lmparator bir buçuk mil ötede. Tu
na'yı gemiyle aşıyor. Fakat rütbe soru
nu yüzünden beni pek görmeye niyet
li olmadığını sanıyorum. Viyana'da du
aya katılmak için acele ediyor. İşte onun 
için yerimi ona bırakıyorum. Bütün bu 
törenlerden kaçınmak için elimden ge-

!eni yapıyorum. Zaten onun için bu ana 
kadar bize kötü davrandılar." 

I. Leopoıd 'un Kı_skançlığı 
Kahramanının kalbinde sevgilisinin ve 
babas ının mutlu luğunu yansıtan bu 
mektup, Avrupa'yı kurtaran savaşın en 
canlı tasviridir. Genellikle zalim ve mağ
rur olan zaferin, aşk gibi dokunaklı bir 
duygunun etkilediği ve mutluluğun al
tında yatan hüznün okunduğu Sobies
ki'nin bu mektubu, Avusturya 'nıq, bu 
büyük hizmete ilgisiz kalacağının ve nan
körler i le ülkesindeki rakiplerinin kötü 
düzenleriyle karşılaşacağının belirtileri
ni taşımaktadır. 
Sobieski, duygularında yanılmıyordu.  
Değil yenmesini, savaşmasını bile bilme
yen lmparator I. Leopold, Sobieski'nin 
şamndan kıskançlık duymuş, gururu 
yaralanmış, onun yaptığı hizmetleri çe
kemez duruma düşmüştü. Nankörlüğüy
le herkesi hayrete düşürdü. 
Bütün Avrupa milletleri, Viyana halkı gi
bi coşku gösterisinde bulunuyor, se
vinç çığlıkları atıyordu. Katalikler ve Pro
testanlar Viyana ile birlikte kendilerinin 
de kurtulduklarını kabul ediyor ve Kral 
Sobieski'nin zaferini kutluyorlardı. 
Papa XI. lnnocent bu kahraman için, ha
çın önünde diz çöküp Tanrı 'ya dua 
ederken gözyaşlarını tutamıyordu.  Bir 
yanda bunlar olurken, öte yanda lmpa
rator Leopold yalnızca tahtını düşünü
yor, halkının gösterdiği coşkunluklardan 
rahatsızlık duyuyordu.  
Kurtarıcısı tarafından ikinci plana atılmış 
olduğu için kendinden utanıyordu. l tti
fakı sağlamak için verdiği sözlerden 
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şimdi kaygılı olan lmparator Leopold, 
Sobieski'yi karşılamak için koşup gele
ceğine, Viyana'ya girerken yolunu değiş
tirme küstahlığını gösteriyordu.  
Sobieski bu aşağılık davranışı, mektu
bunda anlattığı gibi çözümlemişti. Gö
rüşme at üzerinde oldu. I. Leopold buz 
gibi davrandı. Gönül borcunu belirtecek 
kadar ikiyüzlülük bile edemedi !  Böyle
sine bir nankörlükten şaşıran Kral Sobi
eski kendini tutamayarak, "Size bu kü
çük hizmeti yapmaktan büyük zevk 
duydum Haşmetmeap!"  dedi .  Onun 
bütün öcü bu kadardı. 
Fakat Avusturya lmparatoru I. Leo
pold bu kadarla da kalmadı. Üzüntüler 
ve zorluklar Sobieski ile ordusunu sar
dı. Sahip oldukları ganimetieri çekişiyor
lar, ellerinden zorla alıyorlardı. Yaralıla
rından yardımı, ölülerinden Hıristiyan tö
renlerini esirgiyorlard ı. Hatta Viyana 
surları önünde hepsini açlığa mahkum 
ettiler. 
Kral Sobieski eşine gönderdiği bir mek
tupta şöyle yazıyordu:  
"Bugün, herkesin kaçındığı vebalılar du
rumuna düştük. Oysa savaştan önce, 
Tanrı'ya şükürler olsun çadırlarımız, ziya
retimize gelenleri alacak kadar genişti." 
Sobieski daha ilerlemek, zaferinden ya
ralanmak istiyor, fakat bin türlü zorluk
la karşılaşıyordu.  

Soğuk Kar�ıla�ma 
Sonunda imparatorun nankörlüğü onu 
kurtarmaya çalışanlara yayıldı .  Karşı
laştıkları muameleden üzülen müttefik
ler birer birer imparatorluk karargahını 
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terk ediyorlardı. Kendisini, uğradıkları 
hakaretten dolayı ayrılmaya ikna etme
ye çalışan subaylarına ve askerlerine 
rağmen Sobieski, başından beri sahip 
çıktığı davaya sadık kaldı. 
Kral Sobieski, "Alınyazım herkesi göre
vi başında bulunmaya zorlamak ve Tan
rı'dan başkasından bir şey bekleme
mektir" d iyordu. 
Bu inançla faaliyete geçti ve kraliçeye 
yazdığı gibi, Osmanlı ordusuna ikinci ke
sin darbeyi vurmak üzere hareket etti. 
Avusturyalıların Viyana önlerinde h�la 
görüşmeler yaptığı Osmanlıları, Macaris
tan ovalarında kovalamaya başladı. 
Sadrazaını kovalamakta Almanların ya
vaş davranması Osmanlı ordularının ka
lıntılarının kurtarılmasına ve Bu d in 'de 
toplanmasına olanak veriyordu. Daha ön
ce söylediğimiz gibi lmparator I. Leo
pold, Kral Sobieski ile olan karşılaşma
larındaki zorluğu savmak için at üzerin
de bir görüşme yapmaya karar vermişti. 
Kahraman ile imparator arasındaki bu so
ğuk görüşme Sobieski'nin karısına yaz
d ığı mektupta şöyle anlatılmıştı: 
"İmparator elli kişilik maiyetiyle geld i . 
İspanyol kanından bir ata binmişti .  Ü s
tü nd eki kıyafetler çok zengindi .  B irbi
rimizi çok saygılı bir biçimde selamladık. 
Ona latince iltifat ettim, o da bana aynı 
di l le yanıt verdi .  Oğlumla karşı karşıya 
oldukları için onu tanıttım, imparator ba
şıyla selamladı. Fakat elini şapkasına do
kundurmadı bile. Senatörlere ve hatman
lara, hatta kendi müttefiki Belz elektö
rüne bile öyle davranmazdı. Rezaleti ön
lemek için ona birkaç söz daha söyledim 
ve sonra atımı çevirdim. Tekrar karşılık-
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lı selamlaştık ve ben ordumun yanına 
döndüm. İmparatorun isteği üzerine 
Rusya valisi ordumuzu ona gösterdi. 
Fakat askerlerimiz bunca fedakarlığa ve 
zahmete karşılık im paratorun şapkasıy
la bile kendilerine teşekkür etmemesi
ne fena halde içerlediler. Ayrılmamızdan 
sonra her şey daha da değişti. Sanki bir
birimizi hiç tanımamış gibiydik. 
"Bize yiyecek ve atianınıza saman ver
meyi redded iyorlard ı .  Ölü ler imizin 
kent mezarlığına gömülmesine izin ve
rilmedi !  Ben bile d in lenmek için bir 
manastıra çekilmek istediğim zaman bir 
sürü zorlukla karşı laştım. Böylesine 
büyük bir savaştan, en soylu ailelerimi
zin çocukları öldükten sonra, atlarımı
zı ve yüklerimizi kaybediyor ve sonun
da kurtardıklarımızın merhametine 
muhtaç kal ıyoruz! Askerlerimin üzeri
ne ateş açılan bu Viyana kentinden bu
gün ayrılıyorum!"  

"Sadrazamın Kokuları 
Harika" 
Sobieski'ye ikinci bir zafer kazandırma
yı önlemek için imparatorun birlikleri 
duraksayıp vakit geçirirken, Raab suyu
nun arkasına çekilen Kara Mustafa Pa
şa bozgunun utancını komutanlarının üs
tüne atmak istiyordu. 
İhtiyar ve kahraman İbrahim Paşa'ya üç 
yüz topunu, çadırlarını ve hazinelerini 
kafidere ganimet olarak bıraktığı için ça
tan sadrazam şöyle diyordu: 
"Sen koca vezir, saçlarını devlete h izmet
te ağartan ihtiyar, bana karşı duyduğun 
haset yüzünden yenilmekten ve kaç-

maktan çekinmedin. Ancak bozgunumu
zun kefaretini ödeyeceksin." 
Çavuşlara işaret ederek ihtiyarın kelle
sinin vurolmasını emretti. Osmanlıların 
en yiğid i olanının kellesi beceriksiz bir 
sadrazarnın neden olduğu bozgun uğru
na yere yuvarlandı. 
Bu idam askerler arasında hoşnutsuzluk 
yaratırken, Kara Mustafa Paşa'nın sert 
disiplini orduyu yeniden çevresinde 
topladı. 
Yardımcı Avusturya kuvvetlerini bekle
mekten sabırsızianan Sobieski, cesaret
le iki yüz bin Osmanlı 'yı kovalıyor, yol 
üzerinde sadrazarnın dağınık birlikleri
ni topluyordu. 
Merhameti sayesinde yenik düşenlere 
kötü davranılmasını önlüyordu.  
Sevgili Mariette'sine yazdığı mektuplar
dan birinde şöyle diyordu:  
"Macaristan, sıksan her tarafından kan 
fışkıracak bir toprak parçası. lmparator 
Viyana'dan Linz'e geçti. Ona değerli taş
larla bezenmiş koşum takımları olan 
birkaç at yolladım. Bana gelince, ben Le
his tan 'a belki ancak öküzler ve develer
le döneceğim .  Sadrazarnın çadırında 
kokular, mücevherler vardı. Bize çok gü
zel şeyler bırakmış. Özellikle vücuduy
la ilgili şeyler dünyanın en harika ve en 
e nder olanları . "  

İyi Niyetli Kral 
Vebaya benzeyen bir hastalık ordusunu 
kırıp geçirmeye başladığı zaman, Tuna 
kıyısındaki Bratislava'ya erişmişti. Bu sal
gın hastalık bile Sobieski'yi, Osmanlıla
rı kovalamaktan alıkoymadı. Ondan da-
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ha ihtiraslı olan karısı, Macaristan tacı
nı eline geçİrınediği için Sobieski'yi 
sürekli eleştiriyordu.  Yardımına geldiği 
imparatorun topraklarını ele geçirmek, 
kralın mizacına ters geliyordu.  
Bunun üzerine Sobieski 'nin büyük sev
gisinin kaynağı olan kraliçe ise Osman
lılarla barış yaparak, bunun karşılığında 
Macar tacını eline geçİrınediği için kra
lın Varşova'daki rakipleriyle birleşti. 
Artık her yerde Sobieski 'nin aleyhinde 
konuşuyordu. Oysa Sobieski, karısına 
yazdığı aşk dolu mektuplarda, kurtarma
ya geldiği topraklan ele geçirmeyi ve Ma
car tahtına oturmayı düşünmediğini 
açıkça belirtiyordu. 

"Bugün İyi Dayak Yedik, 
Yarın Yenıneyi Düşünelim" 
Kocasının kahramanca politikasına kar
şı çıkan ve Mariette'nin de içinde bulun
duğu Lehistan'daki muhalefet, orduya 
da sıçramıştı. Itaatsizliğin yanı sıra, rakip 
topluluklara dahil olan soylular askerle
riyle çekilmeye başlamışlardı .  Sobieski, 
sadrazarnın yeniden düzenlediği Os
manlı orduları önünde bir avuç adamla 
tek başına kalmıştı. 
Nihayet Comorn yakınlarında Lorraine 
düküyle birleşen Sobieski Tuna'yı bir
l ikte aşmaya karar verdi. 
Kendine güvenli bir yer arayan Sobies
ki, Tökeli 'nin kuvvetleriyle de güçlen
miş Osmanlı ordusunun Parkan Köprü
sü'nü tutmasıyla ırmak ile Osmanlılar 
arasında kapana sıkıştı. Viyana'nın öcü
nü a lmaya ant içmiş olan bu Kırım, Os
manlı ve Macar kuvvetleri önünde her-
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kes kaçışıyordu. Sobieski yanındaki as
kerleriyle direnmeye karar verdi. 
Bütün kanatları aşıldı, piyadelerinden ay
rı düştü, demir ve ateş çemberi arasın
da sıkışıp kaldı. Macar atlısının sald ırı
larına hedef oldu ve hatta bir atlının bal
tası altın

.
da can vermesine ramak kaldı. 

Osmanlıların elinden kaçmak isteyen as
kerleri son çare olarak atiarını sürdükle
ri bataklıklarda boğuluyorlardı. Geçirdi
ği hastalıktan dolayı dermansız olan So
bieski, canını ancak atının olağanüstü iç-
güdüsü sayesinde kurtarabildi. • 

Topçularının sİpahileri uzak tuttuğu 
bir tepenin yanına vardığı zaman bitkin 
bir halde yere serildi. Bir Fransız soylu
su tarafından kurtarılan oğlu sevinçle ba
basının boynuna sarıldı. Nihayet Larra
ine dükü ordusuyla yanına yetişti ve uğ
radığı yenilgiden dolayı Sobieski'yi te
sell i  etmeye çalıştı. Kahraman yenilgisi
ni örtbas etmek istemedi. "Bugün iyi da
yak yedim, yarın yenıneyi düşünelim!" 
dedi. 
Üç gün sonra yenilgisine tanık olan ay
nı ovada zaferlerinin sonuncusunu kaza
nıyor, topçusunun havaya uçurduğu Es
tergon Köprüsü'nden Osmanlıları geç
meye zorluyordu.  Tuna Nehri otuz bin 
Osmanlı, Kırımlı ve Macar' ı yuttu. Ken
disi de piyadesinin başında Estergon Ka
lesi 'ne saldırdı. Beş paşa ile b inlerce Os
manlı askeri orada Lehler ve Fransız gö
nüllüler tarafından kılıçtan geçirildi. 
Akrabası olan La Mouilly adında bir su
bay, kalenin açılıp kapanan köprüsünden 
çıkmak isteyen Osmanlılara karşı koydu. 
Karısı Helene Zriny ile birlikte gelen Tö
keli, savaşa katılmak için çok geç kalmış-
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tı. Osmanlılar onu, Sobieski 'nin Galib 
gelmesi için özellikle gecikmekle suçla
dılar. Bu konuda Osmanlılar pek de hak
sız sayılmazdı. 
Macaristan'daki önemi, Osmanlılar ile 
Lehler arasında bir denge yarattığı süre
ce geçerli oluyordu. Tökeli lmre her iki 
tarafın felaketinden yararlanmak istiyor
du. Bu düşünceyle Sobieski'nin zaferi
ni kutlarken, hem Osmanlılara, hem 
de Lehlere "bir barış aracısı" olarak 
göründü. 

Sadrazam İ dam Edildi 
Sobieski sevgili karısına yazdığı mektup
larda Estergon Kalesi'nin düşürülmesi
ni yine aynı saf ifadeyle anlatmış ve mek
tubu şöyle bitirmiştir: 
"Ruhumu n tek sevinci, çok sevgili Ma
riette, Estergon Kalesi'nde beş bin Os
manlı askeri ile H alep paşasını tutsak al
dım. Yüz elli yıldan beri Osmanlıların 
elinde olan kale nihayet bize geçti. Bu 
dünya ne kadar büyük talih değişikliği
ne tanık oluyor! Tek ödülümüz, Tanrı 
ve şan !"  
Şanssız kral bu zaferleri kazanırken, 
yurdunda kendisine karşı gelişen düş
manlık ve kıskançlığı da duyuyordu.  
Zaferlerinin sürmesine karşılık, Sobies
ki'ye düzenlenen oyunlar içinde olan eşi 
Mariette'e yazdığı bir mektupta şöyle di
yordu :  
"Eğer Lehistan okyanus ortasında bir 
ada olsaydı, tarihçilerimizin yazdığı gi
bi, dalgalar arasında bir çıkıp, bir inen ka
ra parçası gibi görünecekti. Beş haftadan 
beri bu dünyada bir Lehistan var mı, yok 

mu diye kendi kendime soruyorum. 
Siyasal sorun lar yüzünden korunan ses
sizlikten değil de, yaşamıının ve mutlu
luğurnun kaynağı olan sağlığınız hakkın
da bir bilgi alamamaktan perişan oluyo-

" rum. 
Tekrar Osmanlılara dönmeden önce, za

fer alanlarında rastladığımız bu kahrama
nı mezarına kadar izlemeyi uygun bulu
yorum. 
So b i eski, daha fazla şöhret kazanmasını 
çekerneyen soyluların, diyetin, hatta öz 
karısının zorlamasıyla Lehistan'a dön
mek zorunda kaldı. 
Aynı gün Kara Mustafa Paşa Belgrad'a 
gelip padişahın idam fermanını aldığı sı
rada Sobieski büyük bir zafer töreniyle 
Varşova'ya girdi. 
Sultan IV. Mehmed sadrazamını pek 
suçlu bulmuyordu. Fakat halk onun 
uğursuz olduğuna inanmıştı. Sonunda 
halkın isteğine adanan bir kurban oldu. 
Kellesini  almak için Edirne'den Belg
rad'a yollanan yeniçeri ağası, sadrazama 
kendi hizmetkarları tarafından boğdurol
ması için bir ayrıcalık tanıdı. 
Sonunun ne olacağını tahmin eden 
Kara Mustafa Paşa, idam edilmeden ön
ce gizlice Istanbul'a gitmiş ve mirasını 
varisieri arasında pay etmişti. Kendisi ve 
çocukları tarafından yolu bil inen bir 
mahzene kapatılan servetinin başkala
rı tarafından öğrenilmemesi için mah
zeni yapan Arnavut işçiler boğdurul
muştu. 
Belgrad'a tekrar geldiğinde, sarayının te
rasından karşıki tepelere dalgın dalgın 
bakarken bir grup atlının dolu dizgin gel
diğini gördü ve kemendin soğuk tema-
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sını boynunda hissetti. Adamlarını gelen
lere gönderdi. Onları çok iyi karşıladı, ik
ramda bulundu. 
Kuşağından çıkardığı mühürleri öpüp ba
şına koyduktan sonra, son namazını kıl
dı. Çömelmiş halde kemendin boynuna 
geçirilmesini istedi. 
lslamiyetin yenilgiye uğraması üzerine 
kendisini feda eden efendisinin irade
sine hayır duaları ederek, son nefesini 
verdi. 

Ölmeden Mirası 
Payla�ılıyordu 
Sobieski'nin ölümü ise daha uzun ve bel
ki daha zalim oldu. Soyluların kıskanç
lığı, diyederin kargaşalığı, cumhuriyetin 
başıbozukluğu, şan ve kudretin zirvesi
ne çıkardığı halde orada tutuninasına yar
dımcı olmayan milletinin nankörlüğü, 
karısının emrikaları ve nihayet dehayı bi
le çökerten ihtiyarlık, işgal ettiği tahta 
olan vakitsiz rekabet ve kendi sarayın
da canına kast edilmesi için düzenlenen 
oyunlar, ona yaşamı zindan etti. Kade
rin bir kurtarıcı olarak gönderdiği bir bü
yük adamı milleti hiçbir zaman bu şekil
de kötü değerlendirmemiştiL 
O kadar çok sevdiği Mariette' i  b ile bu 
büyük adamın hayatını solduracak ve kı
saltacak üzüntü ler vermekten kaçın
madı. 
Tarihini yazan de Salvandy şunları an
latır: 
"Marie Casimire, onu taca kavuşturan 

kahraman için bir felaket olmuştur. Kral 
yaşarken a ilesi, Lehistan ve Avrupa 
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onun mirasını paylaşıyorlardı .  O da, 
mahzun yurdunun sinesinde bırakacağı 
boşluğa gözlerini dikmiş, bu boşluğu dol
duracak çareleri arıyordu. Ailesi içinde 
ortaya çıkan olayların verdiği üzüntüle
re rağmen düşüncesi Lehistan'ın gele
ceği üzerinde dolaşıyordu ! "  

Hasta Yatağında Bile Rahat 
B ırakılmadı 
Bu felaketler yetmiyormuş gibi, bir�iri
nin canına düşman olan iki oğlu silah el
de, gözleri önünde kavga ediyor ve mil
leti şimdiden iki ayrı kampa bölüyordu. 
Prens Sapieha'nın yandaşları diyeti ka
na boğup başkentte tahtı tehdit ederken, 
Sobieski günün birinde Lehistan' ı  ger
çekten yutacak olan Rusya'nın, Deli Pet
ro'nun elinde gittikçe daha güçlendiği
ni görüyordu. Bedenini kemiren hasta
lığın pençesinde diyetin anarşisinden 
kaçmak için sığındığı manastırda bile ra
hat bırakılmıyordu. Kraliçe, rahiplerin 
aracılığıyla tahtı oğullarından birine bı
raktığına dair bir yazı almak için Sobies
ki'yi hasta yatağında bile üzüyordu. 
Doğumunda olduğu gibi ölümünde de 
hava fırtınalıydı. 
Dul karısı oğullarından birinin kral se
çilmesi için kendisine karşı olanlarla 
yeni oyunlara girdi. Kraliçe ihtiraslı soy
lulara elini uzattı. Ancak taht  hem dul 
kraliçenin, hem de oğullarının elinden 
kaçtı. Sonunda Avusturya'nın ve Pa
pa'nın desteklediği I I .  August çoğunlu
ğun desteğini  kazandı. 
Şimdi Edirne'ye dönelim. 
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İktidar Sorumluluğu Ölüm 
Getiriyordu 
Edirne'deki sarayına gelen padişah, Ka
ra Mustafa Paşa'nın idamından sonra İb
rahim Paşa'yı sadrazam seçti. Savaşın 
başlamasından beri yürüttüğü kayma
kamlık görevi onu bu makama hazırla
mıştı. İbrahim Paşa devlete hizmet et
mekten başka bir ihtirası olmayan, yöne
tirnde ve savaşta olgunlaşmış, dürüst ve 
sadık bir adamdı. İki Köprülü'nün deha
sına sahip olmasa da onların gelenekle
rini yaşatıyordu. 
Padişahın yakınlarına ve Kara Mustafa 
Paşa'ya duyduğu kıskançlık tek hatasıy
dı. Hepsini ya sürdü, ya da idam ettirdi. 
lık yıllarındaki anarşi felaketinden sürek
li olarak çekinen Sultan IV. Mehmed, 
sevdiklerine karşı olsa bile sadrazamının 
yönetimine hiçbir biçimde karışmıyor
du. İktidarın bir elde toplanması tek dü
şüncesiydi. Bu iktidarın sorumluluğunun 
karşılığıysa idamdı. Kara Mustafa Pa
şa'nın yükselttiği adamların hepsi onun
la birlikte gözden düştü. 

��Melekler Alku�ladı" 
Bu arada kendi olanaklarına terk edilen 
Macaristan, Lorraine dükünün ve Leh
lerin topları altında kent kent teslim 
oluyordu. Başkent Peşte kuşatma ol
maksızın Avusturya 'nın eline geçmiş
ti. Bud in, kahraman savunucusu Kara 
Mehmed Paşa'nın kamutasında bir
çok saldırıyı göğüslemişti. Bir  şarapnel 
ile eli parçalanmasına rağmen Budin 'i 
savunan Osmanlı askerinin başından ay
rılmamıştı. 

Kara Mehmed Paşa sarayının önünde bir 
sedyeye yatıp savunmayı yönetirken, ya
nı başında patlayan bir bomba bağırsak
larını parçaladı. Bütün komutanlarını 
ölüm döşeğinin yanına çağırdı ve azim
li bir sesle kendisinden sonra komutan 
olmaya en fazla layık olan İbrahim Pa
şa'yı yerine atadığını söyledi. 
Vakanüvis Abdi Paşa hakkında şunları 
yazmıştır: 
" İbrahim Paşa altı bin askerine öyle bir 
ruh verdi ki, binlerce Hıristiyan 'ın başı 
kesildi .  Hepsi kı lıçlarını göğe doğru 
kaldırdı. Sonsuzluğun tahtını tutan me
lekler, Budin garnizonunun fedakarlığı
nı alkışladılar." 
Bu kale Avusturyalılar için felaket oldu. 
Budin kuşatmasını kaldırırlarken, Sobi
eski de, Lehleri yenen Süleyman Pa
şa'nın komutasındaki Karniniçe kuşat
masını altmış günlük tabya savaşından 
sonra kaldırmak zorunda kalıyordu.  
Viyana'ya yapılan sonu belirsiz sefer 
sırasında hareketsiz kalan Venedik, ni
hayet Sobieski'nin zaferlerinden yarar
lanarak Osmanlı İmparatorluğu'na savaş 
ilan etti. Venedik Senatosu öç saatinin 
geldiğine karar verdi. Venedik donanma
sı Adriyatik'te bir adayı zapt etti, Arna
vutluk kıyılarına çıkarma yaptı ve Ege 
adalarını tehdit etmeye başladı. 

İki Kadırga Ele Geçirildi 
Padişahın gözdelerinden kaptanıderya
l ığa getirilmiş olan Mustafa Paşa, Ro
dos i le Sakız arasında kalan bölgeyi tu
tarak Venediklilerin iki kadırgasını ele 
geçird i .  
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Aynı anda Belgrad'da seksen bin kişilik 
bir kuvvet toplanarak Tökeli'nin Avus
turyalılara karşı savunduğu Macar kent
lerini  kurtarmak için hareket etti. Yeni  
sadrazarnın enerjik çabaları sonunda bi
ri Dalmaçya'da Vened iklilere,  öteki 
Macaristan'da Lorraine düküne, üçün
cüsü de Lehistan'a karşı olmak üzere üç 
ordu kuruldu. 
Venedik komutanı Piero Valiero eski Is
partalıların torun larını kolayca Osman
l ı - İmparatorluğu 'na karşı ayaklandırdı. 
Macaristan 'da, Lorraine dükü, Lesl ie 
kontu ve Mareşal Scuhelz'in  emri altın
da nihayet yetmiş beş bin asker toplayan 
Avusturyalılar, sanki bir seferde Os
manlı ordularının kalıntılarını temizle
mek istercesine bütün Macar toprakla
rını istila ettiler. Uyvar Beylerbeyi Ha
san Paşa ölmeden önce "Anladığım ka
darıyla Hıristiyanlara karşı bir zafer ka
zanma umudu artık yok! "  demiştir. 

Tökeli TutsakAlınıp 
Zincire Vuruldu 
Uyvar Kalesi Lorraine dükü tarafından 
kuşatı l ı rken, İbrahim Paşa da seksen bin 
askeri yle, Osmanlıların Macaristan' daki 
tek dayanak noktası olan ve geçen yıl So
bieski tarafından fethedilen Estergon'u 
kuşatıyordu. Estergon önünde Lorraine 
dükünün birlikleri tarafından saldırıya 
uğrayan İbrahim Paşa bin arabalık ağır
lıklarını bırakarak geri çekildi . 
Bu zaferden sonra Uyvar önlerine gelen 
Lorraine dükü 1 9  Ağustos 1 685 günü ya
pılan bir saldırıdan sonra kaleyi düşür
dü. Osmanlıların kalenin burçlarına dik-
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cikleri beyaz teslim bayrağını görmezden 
gelen Avusturyalılar, Osmanlı askerleri
ni ve erkekleri kılıçtan geçirdiler, kadın
ları ve çocukları Hıristiyan ordusunun 
komutaniarına sattılar. 
Paşanın kesik başını ise Viyana kapısı
na astılar. Bu arada Leslie kontu Hırva
tistan 'ı ele geçiriyor, burayı yakıp yıkı
yor ve cinayetler işliyordu. 
Macar Kralı Tökeli'nin sadakatsizliğine 
ve gevşekliğine bağlanan bu felaketler 
sadrazaını ve onun nezdinde Osm�nlı 
komutanlarını hatalarını ödetıneye zor
ladı. Peterwardein paşası tarafından ya
pılan bir çağrıya uyan Tökeli, yed i  bin 
atlısının gözleri önünde tutsak edildi, zin
cire vurularak İstanbul'a yollandı. Yaşa
mının geri kalan bölümü özgürlük ve tut
saklık arasında, umut ve umutsuzluklar 
içinde geçti. 
Müttefiki Osmanlıların ona bir krallık ye
rine ekmek verdikleri İznik'te yaşamı
nın sonuna kadar yaşadı. 

Macaristan N ihayet 
Avusturya'ya Bağlandı 
Sadrazarnın değiştirilmesi, Osmanlıların 
talihini değiştirmemişti. Tona'nın kra
liçesi Budin, 1 686 yılında Avusturya 
egemenliğine girdi. Siklos bir saldırıda 
alındı. Bunca zaman Asya'nın Avru
pa'ya akmasına tanık olan köprüsüyle 
Osiyek Kalesi de düştü. Segedin, Avus
turyalılar tarafından ele geçirilen son Ma
car kalesi oldu. Avusturya, Lehistan ve 
Rusya tarafından gerçekleştirilen üçlü bir 
ittifak Osmanlıları kuzeyden ve batıdan 
bir çember içine alıyordu. Sobieski Mo!-
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davya'yı yıkarken, Rus Prensi Vasili 
Galitzyn, Kırım 'a seferler düzenliyordu. 
Urkapı'da9 kahramanca dövüşen Kırım
lılar ülkelerini Rusların istilasından ko
rudu. 
Ava karşı gittikçe artan merakının Ma
caristan ve Kırım sorunlarını unuttmdu
ğu Sultan IV. Mehmed'e karşı ülkede 
gelişen muhalefet Edirne ormaniarına 
kadar yansıyordu. Din adamlarının suç
lamaları ile halifenin ihmaline karşı ses
ler yükseliyordu. Kışlalarda, İstanbul'un 
kahvehane ve camilerinde yurtsever bir 
ihtilal havası esiyordu.  
Din adamları ve bilginleri tarafından zor
lanan şeyhülislam, sahip olduğu ayrıca
lığın izin verdiği oranda eleştiriler yap
maya başladı. 
Çocukluğunda örneğini gördüğü bu is
yan belirtilerini d ikkatle izleyen Sultan 
IV. Mehmed hemen lstanbul'a döndü, 
şeyhülislamı azletti. 

· 

Bir zamanlar Viyana seferinin en ateşli 
taraftarı olan, oysa şimdi halkın hoşuna 
gitmek için aleyhte konuşan şeyhülisla
mı haklı olarak suçladı. Köprülülerin son 
oğlunu, layık olduğu biçimde kayma
kamlığa getird i. Alınan köklü önlemler 
ve bu üçüncü Köprülü'nün bilgel iği 
halkın memnuniyetsizliğini bir süre için 
giderdi. 
Cesaretini kaybetmiş askerlerini Tu
na' dan geçirerek yeni bir yenilgiye ve ge
ri çekilmeye zorlayan Sadrazam Süley
man Paşa'nın ölçüsüz cüreti, Köprülü Fa
zı! Mustafa Paşa'nın aldığı önlemleri bir 
günde yıktı. Artık Osmanlı egemenliği
ni tanımayan M acaristan, Avusturya 

Hanedam'nı ülkenin tek kralı olarak ka
bul etti. 
Osmanlıların iki yüzyıldan beri yurtları
nın bir parçası olarak saydıkları bu bü
yük ülkenin kendilerinden kopması 
halk arasında şaşkınlık, ordu içinde hid
det yarattı. Geceleyin yeniçeriler tarafın
dan orağında sarılan sadrazam, öldürül
mernek için gizlice karargahtan kaç
mak zorunda kaldı. 
O zamana kadar silik kalan Siyavuş Pa
şa, ayaktanmış asker tarafından sadra�am 
ilan edildi. Yeniçeriler kızgın bir halde 
İstanbul üzerine yürüdüler. 

N. Mehmed 'in Canını 
Köprülü Kurtardı 
Yeniçerilere karşı yeni bir ordu çıkara
mayacak durumda olan Sultan IV. Meh
med, Siyavuş Paşa'ya devletin mühürle
rini sunarak, isyanı en uygun biçimde 
bastırma yolunu buldu. Siyavuş Paşa, 
Edirne'de sadrazam ilan edildi. Üzerine 
ald ığı görevden dolayı cesaretlenen Si
yavuş Paşa, Belgrad'da başlattığı eylemi 
Edirne'de de sürdürmek istedi. İraatsiz
lik onun da olanaklarını aştı. 
Ordu içindeki kışkırtıcılar lstanbul'a 
yürümesi için sadrazaını sıkıştırmaya 
başladı. Padişah onu bir kurtarıcı olarak 
karşılamaya hazırlanıyordu. Sonunda 
Siyavuş Paşa tu tumunu değiştirerek 
otoritesini sarstığı hükümdarın tahtını 
koruma yoluna gitti. 
Halk ve din adamları isyan ve ihtiras ara
sındaki bu olağan anlaşmayı kabul etme
di. Din adamları ile bilginlerinden, ordu 

9 (Orkapı): Kırım'ın kuzeyindeki geçitte müstahkem mevki. Ruslar buraya "Perekop" adını vermişlerdir. 
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komutanlarından, şeyhlerden ve ünlü ka
dılardan oluşan bir divan, imparatorluğun 
kurtuluşu üzerine görüşmeler yapmak 
üzere Orta Camisi'nde toplandı. 
Adının ilham ettiği yurtseverlik ve sev
giden yararlanan Kaymakam Köprülü oğ
lu Fazıl Mustafa Paşa, camiye gelmeye 
cesaret etti. Orada güzel söz söyleme be
cerisini göstererek talihsiz padişahın 
canına dokunulmaması gerektiğini sa
vundu. "0, yalnızca başımıza gelen fe
laketlerden dolayı tahtan indirilmelidir, 
fakat yaln ızca Tanrı'nın yargılamaya 
hakkı olduğu bir padişahı ölüme mah
kum ederseniz, kendi onurunuzu leke
lemiş olursunuz" dedi. 
Efendisinin canını kurtarmak üzere ca
miye gitmeden önce padişahın kardeş
lerinin ve oğu llarının idam edilmelerini 
önlemek için saraya gitmiş, şehzadele
ri alarak kendi sarayına yollamış ve on
ları adamlarının korumasına bırakmıştı. 
Nitekim Köprülü'nün önlemleri sayesin
de bu şehzadeler ölümden kurtu lmuş
lardır. Güvenliğinin rehinleri ya da kur
banları olacak şehzadeleri Sultan IV. 
Mehmed boşuna aramıştı. 
Halkın temsilcilerinden tahtan indirildi
ğini öğrenen padişah şikayet etmeden 
yazgısı önünde tevekkül gösterdi. 
Onlara "Müslümanların sadakatsizliğiy
le haklı olarak kışkırtılan ilahi öfkenin 
kefareti başım üzerine olsun. Haydi 
kardeşim Süleyman'a gidin ve milletin 
sesiyle belirlenen Tanrı'nın iradesine 
uyarak, bundan böyle devleti yönetece
ğini söyleyin" dedi. 
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B u  sözlerden sonra dairesine çekilerek 
orada ölene kadar zevk içinde yaşama
ya ve çocukluğunda tanık olduğu gibi 
hücreden tahta, tahttan hücreye hü
kümdar yollayan halkın ani değişiklik
lerinden birini beklerneye başladı. 

Ku�k:ulu Padi�ah 
Halkla birlikte Orta Camisi'nden çı
kan temsilciler, Fazı! Mustafa Paşa'nın 
şehzadeleri koruma altına ald ığı sarayı
na geldiler. 
Bunca yıl hapis tutulmasının sonucu ola
rak bütün düşüncelerini manevi varlık
lar üzerinde yoğunlaştıran Şehzade Sü
leyman, gelenleri şöyle azarladı: 
"Ne istiyorsunuz, neden rahatımı bozu
yorsunuz? Tanrı ağabeyime size hükmet
mesi için gerekli hakkı vermiş, ben ise 
bir köşede ezeli gerçekleri düşünmek 
için dünyaya geldim." 
Temsilcilerden biri, "Milletin sesi, hü
kümdar için bir vahiydir. Efendim, sizi 
Osmanlıların başına geçirmernek Tan
rı'nın iradesine karşı gelmek olacaktır" 
dedi. 
Derviş yaşamına alışmış olan Sultan Il .  
Süleyman kendisi için hazırlanan tahta 
korkarak çıktı. Fakat tahta oturur otur
maz, sanki sıcak ya da soğuk bir yere 
oturmuş gibi hemen ayağa kalktı. Son
ra namaz kıldı .  
Halkla birlikte gelen yüksek rütbeli 
makam sahiplerine, subaylar ve askerle
re pek güvenınediği için, kardeşinin 
kendisine bir tuzak kurduğunu sanıyor, 
çevresine bakarak cellatların nereden çı
kıp geleceğini araştırıyordu. 



I I .  S Ü L E Y M A N 

Sadrazam Şehit Düştü 
İstanbul 'daki ordu yeni padişahı devle
tin mühürlerin i  yine isyancıların önde
ri Siyavuş Paşa 'ya vermeye zorladı .  
Başkentin sivi l  yöneticileriyle barış
mak isteyen Siyavuş Paşa, yeni padişa
hın tahta geçmesi sırasında yeniçerile
re verilmesi gelenek olan ulufe dağıtı
mını engellemeye ve başkaldıran birlik
lerin öncelikle başkentten uzaklaşma
sını sağlamaya kalkıştı . Ancak, en yük
sek mevkii askerin itaatsizl iğine borç
lu olan kimsenin onların açgözlülüğü
nü redderıneye hiçbir zaman hakkı 
olamazdı. Sarayında yeniçeriler tarafın
dan kuşatılınca kendisini aslanlar gibi 
boşuna savundu.  
Odadan odaya süren bir  kovalamaca so
nunda on altı yeniçeriyi yere serdikten 
sonra şehit oldu. 
İstanbul'da şimdiye kadar ortaya çıkan 
büyük isyanların hiçbirinde görülmeyen 
bir olay cereyan etti. Sadrazarnın hare
mine saldıran yeniçeriler, eşinin elbise
lerin i  çıkararak zavallı kadını çırılçıplak 
askerlerin arasına bıraktılar. Iki kızından 
büyük olanının kulaklarını keserek pır
lanta küpelerini aldılar ve en gencini kö
le pazarında sattılar. 
Sonra kanlı elleriyle Siyavuş Paşa'nın ta
raftarlarının evlerini yağmaladılar, ci
nayetler işlediler. 
İstanbul birkaç saat için sanki barbar bir 
sürünün işgaline uğramış gibi çalkalan
dı .  Sadrazamsız ve ordusuz kalan padi
şahın bulunduğu sarayın kapısında Köp-

10 Sava ile Drava nehirleri arasındaki bölge. 

rülü'nün yanında toplanan din adamla
rı, Hz. Muhammed'in yeşil sancağını aça
rak minarelerden Müslümanları yur
dun, tahtın ve yasaların imdadına çağır
dılar. 
Cinayetlerinin uyandırdığı şiddetli tep
kiden çekinen yeniçeriler, Siyavuş Pa
şa'nın katillerini teslim ederek kendilik
lerinden sarayın önüne geldiler. Yeni pa
d işahın emrinde düzene girdi ler. İsma
il Paşa birkaç günlüğüne sadrazamlığa 
getirildi ve eski suç ortaklarını idam,.et
tirmeye başladı. Emri üzerine harekete 
geçen cellatlar Boğaz'ın kıyılarını boğ
durolmuş cesetlerle doldurdu. 

Her Devlet Bir Parça 
Koparıyordu 
Sınırlardan üst üste gelen felaket haber
leri, başkentteki sarsıntın ın tepkisi gibi 
sürüyordu. Uzun bir kuşatmadan sonra 
Osmanlıların Batı Avrupa'daki müstah
kem mevkii Belgrad, Bavyera düküne 
teslim oluyordu. 
Morasini'nin komutasındaki Venedikli
ler Dalmaçya'yı fethediyor, Eğriboz'u 
kuşatıyorlardı. Viyana Sarayı, Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun parçalanmasından 
sonra eline geçecek yerleri önceden ta
sarlıyordu. Avusturya, barış karşılığında 
Macaristan ' ı n  bütününü, Esklavon
ya'yı,10 Hırvatistan'ı, Bosna'yı, Sırbistan'ı, 
Transilvanya'yı, Eflak'ı, Boğdan' ı, Kı
rım'ın yarısını ve nihayet Venediklilerin 
ellerine geçen yerler de dahil olmak üze
re Yunanistan'ı  istiyordu. 
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Bu imparatorluk kurulduğu gibi çabucak 
yıkılacaktı. Sadece Fransa Babıali 'ye 
bağlı kalıyor ve Sultan Il .  Süleyman'ın 
düşmanlarıyla savaşmak üzere yüz bin 
kişilik bir ordusunu Avusturya'nın üze
rine yolluyordu. 
İmparatorluk gibi harem de gözyaşı ve 
yas içindeyd i. Sultan IV. Mehmed ' in 
oğul ları ve gözdeleri ya Arabistan'a 
sürülüyor, ya da  sarayda hapsedil iyor
lardı. 
Gülnuş Sultan kalbine hükmettiği koca
sından ayrı düşüyor ve gözyaşları içinde 
yaşamının son günlerin i  geçirmek üze
re Eski Saray'a yollanıyordu. 
Ancak onu imparatorluğun gözdesi ya
pan bütün güzelliğini, enerj isini ve baş
tan çıkarma yeteneklerini hala koruyor
du. Hatlarının zarifliği, teninin parlaklı
ğı, gözlerinin maviliği, altın sarısı saçla
rı, sesinin ahengi ve zekasının derinliği, 
tutsaklıkta bile olsa bir padişahın duy
gularını uyandnacak ve gizlice entrika
lar çevirttirecek kadar eşsizdi .  
Efendisinin h içbir zaman başka bir  ka
dına hayranlık duymasına izin verme
mişti .  
B ir seferinde Sultan IV. Mehmed cari
yeleriyle eğlenirken, kocasının gözünde 
raks eden bir cariyeye karşı istek izleri 
sezen Gülnuş Sultan, haremağaların
dan birine o cariyeyi denize attırmış ve 
olaya kaza süsü verdirmişti. 
Artık Gülnuş Sultan, Eski Saray'ın bir 
ucunda şehzadelerinin idam ya da tah-
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· ta geçtikleri haberini bekleyecekti. 
IV. Mehmed'in kardeşi olan Padişah I I .  
Süleyman, ağabeyinin saltanat döne
minde sağ kalmasını Gülnuş Sultan 'a 
borçlu olduğu için ne ondan, ne de 
oğullarından alınacak bir öç vardı. Ruh
ça sofu, yürekçe alçakgönüllü, mizaç ba
kımından bağışlayıcı olan Sultan II .  Sü
leyman iktidara yeniçerilerin zorlamasıy
la geldiği için acı çekiyordu. 
Kırk beş yaşına kadar dünyayı köşkünün 
parmaklıklarından izlemiş, sert ve dalgın 
görünüşlü, esmer tenli, derviş gibi zayıf, 
basit ve temiz alışkanlıklara sahip ve 
kendisini dine adamış olan bu padişah, 
imparatorluğun bozulmuş yurt�everliği
ni dinle yağurarak yenilik taraftarı bir hü
kümdar olacağının bütün belirtilerini ta
şıyordu. 
Şimdi ona gereken tek şey imparatorlu
ğu yenileyecek bir sadrazamdı. 
Sultan II . Süleyman fetih yapan millet
Ierin kaçınılmaz ve olağan bir cezası ola
rak, üstelik istemeyerek kendisini ikti
dara getiren ordunun diktatörlüğünden 
nefret ediyordu. 
Bu milletler, başka milletleri boyundu
ruk altına almakta kullandıkları ordunun 
aşırı isteklerine boyun eğmek zorunda 
kalarak can vermişlerdir. Haksızlıkların 
aracı olan ordu, sonradan bu milletierin 
tutsaklığının aracı olmaktadır. Bu biçim
de gelişen olayı Tanrı 'nın cezası olarak 
değerlendirebiliriz. 
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27. BOLUM 

Sava§ Sanatı 
Fransa, Ren kıyıları nda Avusturya Ha
nedanı'nın orduları üzerine yüz bin as
keriyle yüklenince Osmanlı İmparator
luğu 'nu kurtarmış oldu. Fakat Fran
sa'nın kurtarması pek başarılı olmadı ve 
Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği yer
leri geri alamadı. 
Osmanlıların Viyana ile Edirne, Adriya
tik ile Çanakkale arasındaki bölgede ge
rilemesine tanık olan, kısa süreli ve 
bozgun dolu saltanat dönemlerini anlat
madan önce, tarihçi ister istemez Osman
lıları şaşkına çeviren bu ani gerilemenin 
nedenlerini aramaya yönelmektedir. 
B ir anlık bir bakış bu nedenleri ortaya 
çıkarmaya ve bir kelime tarihçiye her 
şeyi açıklamaya yetmiştir. Savaş sana
tı Avrupa'da gelişirken, Doğu'da yerin
de saymıştır. Batı l ı  ülkelerde, kafanın 
uzuvları yönetmesindeki h ız, düzen 
ve kuvvet uyumu ile hareket eden yüz 
binlerce askerin oluşturduğu disiplin
l i  ordular vardı .  Oysa Osmanlı  İmpara
torl uğu'nda hiçbir zaman b ir bütün 

olamayan, topluluklar halinde, kahra
man fakat dağınık ve disiplinsiz bir or
du vardı .  
Üstelik Avrupa'da çocukluklarından iti
baren savaş sanatı ve mesleği içinde ye
tişmiş, birlikleri tarafından tanınan, za
fer ya da yenilgiden yalnızca hükümet
leri ve milletleri önünde sorumlu olan ge
neraller vardı. 
Osmanlı İmparatorluğu'nda ise padişa
hın kaprisi ya da sultan hanımın lütfu ile 
iş başına gelmiş, bir gün öncesine kadar 
askerler tarafından adı bile bilinmeyen, 
devletin mühürlerine sahip olunca aske
ri dehaya da sahip olacağına inanılan ve 
arkasında yenilgi halinde kement, savaş 
sırasında ölürse cennet olduğunu bilen 
sadrazamlar ve komutanlar vardı. Cella
dın gözü altında olan bir sadrazam mut
lak kudretle Osmanlıların başkomutanı 
oluyordu. 
Son olarak Avrupa'da İtalya iç savaşların
da doğan, İspanya'da gelişen, Fransa'da 
tamamlanan, Almanya'ya götürülen, 
Macaristan'a, Lehistan'a, İsveç'e, Rus
ya'ya yayılan savaş sanatı, aynı çağda bir 
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arada ortaya çıkan Montecuccoli'yi, Ve
terani'yi, Conde'yi, Turenne'i, Lorraine 
dükünü, Saksonya elektörünü, Sobies
ki'yi, Demirbaş Şarl 'ı, Deli Petro'yu ve 
n ihayet Savaile'lı Eugene'i yaratmıştı. 

Tanrı'nın Yolunu Açtığı Bir 
Prens 
Avrupa'nın koruyucu dehası, Osmanlı
ların son Viyana seferinde Batı'nın kar
şılaştığı tehlikeleri dengeleyecek bi
çimde bu komutanları ortaya çıkarmış gi
biydi. 
Avusturya'nın bütün bu komutanların 
arasında en fazla çekinilen Savoie'lı 
Eugene'e sahip olması büyük şanstı. Sa
voie'lı Prens Eugene, tarihin önceden or
taya çıkardığı ve Tanrı'nın yolunu açtı
ğı kişilerden biriydi. Dedesi o zamanlar 
Savoie dükü, babası Soissons kontu, 
annesi de ünlü devlet adamı Kardinal Ju
les Mazarin' in yeğeni güzel Olympe 
Mancini 'ydi. Soissons kontesi, Fransa 
Kralı XIV. Lou is'nin sarayında bazı ze
hirleme olayiarına adı karıştığı için soruş
turmadan kurtulmak üzere Brüksel'e 
kaçmıştı. 
Doğuştan çirkin, sakat omuzlu, uzun 
boylu olan oğlu göz kamaştırıcı siması v_e 
zamanından önce gelişmiş zekasma rağ
men askerliğe layık görülmediği için ki
l iseye verilmişti. Savaşçı mizacı ve şöh
rete karşı duyduğu ihtiras manastır kö
şelerindeki içine kapanık yaşantıya isyan 
etmesine neden oluyordu. Bütün hayal
lerinde ve çalışmalarında Plutarque'ın ya
şamlarını anlattığı kahramanları taklit et
meye çalışıyordu .  Gelecekteki kilise 

792 

içi görevini güvence altına almak için ve
rilen Savoie abbesi unvanına rağmen 
XIV. Louis'yi, bir bölüğün başına gel
mek için sıkıştırıyordu . 
Belki orduyla uyuşmayan bir yabancı ya 
karşı XIV. Louis'nin duyduğu nefret, 
belki de Fransa'da gelişmeye meyilli 
olan Savoie Ailesi'nden birine karşı Sa
vaş Bakanı Louvois'nın kuşkusu, Prens 
Eugene'i krala h izmetten yoksun bırak
tı. Orduya kabul edilmemesi, prensin 
kalbinde krala karşı çok acı bir öç duy
gusu uyandırdı. XIV. Louis'nin amansız 
bir düşmanı olacağına dair ant içti. 
Şan ve şöhrete karşı duyduğu istek, 
nefret ve öç duygusunun iki itici gücü ol
du. Bazı insanlar kendileri hakkında 
yanılanlara sonradan çok acı dersler ver
miştir. Savoie abbesi bunlardan biriydi. 

imparatorlukları Etkileyen 
Adam 
Prens Eugene, Avusturya'ya gitmek 
üzere ülkesini terk etti. Viyana'da akra
bası olan lmparator I. Leopold onu ha
raretle karŞıladı. Osmanlılara karşı düzen
lenen seferde Lorraine dükünün ve So
bieski 'nin emrinde gayretli ve akıllı 
yöntemiyle dikkati çekti. 
Viyana'nın kurtuluşundan sonra Dragon 
süvarİleri alayının komutanlığına getiril
d i .  Macaristan 'daki savaşlar sonunda 
büyüyen adı, onu imparatorluk ordula
rı generalliğine yükseltti. 
Prens Eugene' in ulaştığı parlak şanı 
yaralamak isteyen Fransız Savaş Baka
nı Louvois, XIV. Lou is'nin ağzından, 
Fransız olarak doğmuş, fakat yabancı or-
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dularda hizmet görmüş generallerin ya
şam boyu sürgün cezasını yasallaştırdı. 
Bu yasayı duyan Prens Eugene, "istedi
ğini yapsın, ona rağmen Fransa'ya gire
ceğim ve beni tanımayanlara korkulu rü
yalar göstereceğim" dedi. 
Nitekim Fransa 'nın ayrıcalıklı eyaleri 
Dauphine'deki olaylar ve imparatorun 
müttefiki Piemonteli mağrur generalin 
kornurasında o eyalete yaptıkları istila ha
reketi tahminlerini doğruladı. XIV. Lo
uis'ye inatmış gibi Avusturya İmparator
luğu 'nun başkomutanı oldu .  
Hareketlil ikte Büyük Conde'ye, ihtiyat
ta Fransız Mareşali Turenne'e, as- · 
keri taktikte Montecuccoli 'ye, 
sebatta Sobieski'ye yetişti. 
Macaristan 'da, Ren 'de, 
Fransa'da, lspanya'da, 
Tuna'da sürekli savaş
lar içinde geçen bir ya
şamı oldu ve zaferleri 
ile kişiliğinde Anibal, 
Sezar ile II .  Friedrich'i 
birleştirdi. Sobieski Hı
ristiyanlığın kalkanı ol
muştu. Savoie'lı Prens Eu
gene, Osmanlıların felaketi 
olacaktır. 
Bir adamın imparatorlukların yazgısı 
üzerinde ne dereceye kadar söz sahibi 
olacağı bilinmez. Prens Eugene bunu 
hem Fransızlara, hem lspanyollara, hem 
de Osmanlılara gösterecektir. 

Yeniçeri Saltanatı 
Sultan IL  Süleyman' ın 1  i lk saltanat 
günleri, gerçekte onu tahta geçiren ye
niçerilerin saltanatı oldu .  Zulümleri
nin araçları ve kurbanları olan bir sürü 
veziri ve ağayı başa geçird iler ve sonra 
öldürdüler. 
Zek:!sı ve enerjisiyle bu karışıklıkları ön
leyecek tek adam olan Kaymakam Köp
rülüoğlu Fazı! Mustafa Paşa'nın sürülme
sini sağladılar. 
Bu üstün yetenekli devlet adamı, .sür
günde padişahına ve yurduna hizmet 
için uygun zamanı huzur içinde bekle-

di. Halkın ve din adamları ile bil
ginlerinin, askerin başıbo

zukluğuna karşı göster
diği tepki saraya nefes 

aldırınca, İsmail Paşa 
ad ında  b i r  i h tiyara 
devlet i n mühürler i  
yol lan dı .  
B ir sepicinin oğlu olan 
:\fehmed Efendi şey

hülislam seçildi. Yeniçe
rilerin son ağası halkın 

desteklediği cellatlar tara
fından askerlerinin gözü önün-

de idam edildi .  Siyavuş Paşa'nın 
katilleri, karısına ve kızına tecavüz eden
ler Atmeydanı'nda asıldı lar. Bir  süre 
devam eden terör kışladan çıkan ayak
lanmayı, yine kışlaya sokmayı başardı. 

Il. Süleyman 

1 Osmanlı imparatorluğu'nun 1 683 yılının son ayları iki buçuk yüzyıl sürecek bir çekilme, gerileme ve çökme döne
minin başlangıcı oldu. Bu uzun zaman içinde 1 683-1 789 arası Osmanlı imparatorluğu tarihinde "Gerileme Devri" ola
rak tanımlanır. Bu dönemin ilk padişahı, Sultan IV. Mehmed'in ( 1 648-1 687) saltanatının son dört yılı d ikkate alınmaz· 
sa Sultan l l .  Süleyman' dır. 

793 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Bu görevden almalar ve atamalada kar
şılıklı kıyımlar sürerken, Venedik Yuna
nistan ve adaların fetih ve işgalini tamam
lıyordu. Macaristan, Bosna, Dalmaçya, 
Tesalya büyük parçalar halinde impara
torluktan koparı ldı .  Bütün Anadolu 
ayaklanmıştı. 
Yaşlı sadrazam da bir eliyle tahtı ayak
ta tutmak, öteki eliyle sınırları kollamak 
işini beceremeyeceğini anlayınca, altmış 
günlük bir iktidardan sonra görevini 
Belgrad'da Kara Mustafa Paşa'yı idam et
tirmiş olan Çanakkale Muhafızı Musta
fa Paşa'ya bıraktı. Bu sadrazam, Kandi
ye'de ayaklanıp Zülfikar Paşa'yı ve öte
ki önemli komutanları öldürmüş olan 
garnizonu itaat altına almak üzere Köp
rülüoğlu Fazı! Mustafa Paşa'yı sürgün
den geri çağırdı .  
Tamışvar'da da asker, maaşının geç dağı
tılınasını bahane ederek komutanını öldür
müştü. Tuna ordusunda isyan eden komu
tanlardan biri olan Yeğen Osman Paşa em
rindeki birliklerle Belgrad'a yürüyor, Di
van tarafından atanmış olan başkomuta
nı yeniçerilerin kesin desteğine dayana
rak küstahça azlediyordu. Tu na ordusun
da süren bu düzensizlikler Belgrad'ın 
kolayca Avusturyalıların eline geçmesine 
neden oldu. Prens Eugene bu savaş sıra
sında ilk yarasını aldı. Aynı anda Ruslar 
Prens Galitzyn komutasındaki orduları ile 
Kırımiılan Urkapı'ya kadar kovaladı. 
Belgrad'ın düşmesinden kaygılanan pa
dişah, Edirne'ye gelerek Avrupa sınırla
rındaki olayları daha yakından incelenıc
ye başladı. Taze birliklerle güçlendiril
miş olan ordu peşinden geliyordu. İm
paratorluğun en sağlam ve en güçlü 
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müttefiği olan Kırım hanı Edirne'ye 
çağırılmıştı. 
II .  Süleyman onu, Anadolu'da yeniçeri
lerin isyanını sürdüren Gedük Meh
med Paşa'yı ve Tuna kıyılarında Gedük 
Mehmed ile işbirliği yaparak ayaklanmış 
olan Yeğen Osman Paşa'yı ezmek üze
re görevlendirdi. 

Receh P�a idam Edildi 
Devletin Avrupa ve Asya'da böyle alev 
alev yandığı bir dönemde Avusturya,;yla 
bir barış anlaşması gerekli olmuştu. Sul
tan II .  Süleyman barış görüşmelerini, 
uzun yıllar Fransa ve İngiltere'de elçi
lik yaparak Avrupa politikasıyla yoğrul
muş Zülfikar Efendi ile Babıal i 'nin ter
ciimanı Rum Maurokordatos adlarında 
iki büyük diplomata teslim etti. 
Viyana'ya giden iki elçi, Avusturya'nın 
aşırı istekleri karşısında şaşırmadılar. 
Daha önce Fransa E lçisi Guilleragues, 
Avusturya'yı zorlamak için XIV. Lou
is'nin iki yüz bin askerini Ren'i geçirme
ye hazır tuttuğunu bildirerek onları 
uyarmıştı. 
Elçiler Avusturya'nın ordularının büyük 
bir bölümünü Tuna'nın öteki tarafında 
tutmak zorunda olduğunu biliyorlardı. 
Avusturya, Babıali 'nin Macaristan'ı Esk
lavonya'yı, Bosna'yı, Sırbistan'ı, Transil
vanya'yı, Eflak'ı, Boğdan' ı  ve Besarab
ya'yı kendisine, Yunanistan i le Dal
maçya'yı da Venedik'e terk etmesini is
tiyordu. 
Babıali'den zorla geri istenen bu toprak
lar Osmanlılara eski enerj ilerini kazan
dırdı. Bütün İstanbul büyük u tanç için-
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de kıvranıyor, eyaJetlerde ordular kuru
luyordu. 
Padişah, ataları gibi, bizzat sefere çıka
rak dininin öcünü alacağını ya da şehit 
olacağını söylüyordu.  
XIV. Louis bu yurtseverlik akımını, 
Babıali 'ye bütün Macaristan'ı vaat ede
rek, kışkırtıyordu. 
Bu i ttifaktan cesaret alan pad işah Edir
ne'den Sofya'ya geldi ve Receb Paşa'yı 
başkomutan atadı. Ordularını Macaris
tan'a gönderdi. 
Macarların kalbinde milli bağımsızlıkla
rının anısını temsil etmek isteyen II. Sü
leyman, eski Kral Tökeli'yi İznik'teki 
sürgün yerinden aldırmış, ordunun önün
de bir arabaya koydurmuş, yanına da ha
la eski krallarına bağlı Macarlardan mey
dana gelen bir maiyet vermişti. 
Yıpranmış olan eski kral, çocuklarına bir 
krallık sağlayacağı için seviniyordu. 
Fakat hayal kısa sürdü. Avusturya'nın im
paratorluk ordusu Belgrad'dan ayrılmış, 
Hıristiyanlar için bir sürü bozguna sah
ne olan Morava Irmağı kıyılarında bece
riksiz Osmanlı komutanını bekliyordu.  
Niş  yakınlarında on bin Osmanlı Avus
turya topçusunun ateşi altında birkaç sa
at içinde yok oldu. 
Galibler kaçanların ardından Bulgaris
tan'ın müstahkem mevkii olan Niş'e gir
d iler. Geri çekilen orduyu Sofya'da kar
şılayan pad işah, Receb Paşa'yı uğradığı 
bozgundan dolayı idam ettirdi. 

Fazıl Mustafa Paşa 
Fransızlada Ren üzerinde savaş çıkma
sı Avusturya ordusunun Niş'ten daha ile-

ri gitmesine engel oldu. Şimdi Avustur
ya, en az Osmanlı İmparatorluğu kadar 
barışa ihtiyaç duyuyordu. Kırımlılar iki 
yüz bin Rus 'u Urkapı'da kahramanca 
ezerek yok ettiler. Elde ettikleri zafer
den yararlanmak yeteneğinden yoksun 
olan Lehler, iç kavgalarda bütün kahra
maniıkiarını harcıyorlardı .  Avusturya 
Kuzeyli komşularından hiçbir şey umut 
edemezdi. Tehl ikenin büyüklüğünü 
kavrayan Sultan II. Süleyman,  Kandi
ye'den Osmanlılara eski mutlu günleri
ni yaşatacak olan tek vezirini çağırftı. 
Üçüncti Köprülü nihayet sadrazam ilan 
edildi. Yeni sadrazam, Fazı! Mustafa Pa
şa adıyla, erdemiyle, politika bilgisiyle, 
cesaretiyle, ü lkesinde çıkan karışık
l ıklardan sağlanmış deneyimiyle ve 
doğuştan sahip olduğu savaş dehasıyla 
Osmanlıların çaresizliklerine derman 
oluyordu. 
Divan toplantısında yaptığı ilk konuşma 
dinini ve yurdunu bir felaket çanı gibi 
uyardı. 
En tehlikeli zamanlarda görev başına 
çağrılan devlet adamlarının bütün poli
tikası, milletin kurtulacağına dair umut 
vermektir. Kim fazla güven sağlarsa o en 
usta olandır. O da kurtuluş sözü verdi ve 
verdiği sözden kurtuluş doğdu.  
İmparatorluğun eski birliklerinden ka
lan elli bin seçme asker kısa zamanda ls
tanbul'a çağrıldı ve Köprülü'nün kornu
tasında Niş ve Bulgaristan' ı  kurtarmaya 
yol landı. Yirmi günlük kuşatmadan son
ra bu önemli kale Stahremberg kontu
nun elinden alındı. 
Sadrazam Fazı! Mustafa Paşa sekiz gün 
sonra Belgrad önünde gözüktü. Kentin 
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cephaneliğinde patlayan bir 
bomba cephanelikle bir
likte surların da bir bölü
münü havaya uçurdu . 
Fazı! Mustafa Paşa as
kerlerinin başında açı
lan gedikten içeri gir
di. Kent halkı ve as
kerleri Osmanlı topçu
sunun kılıcından kur
tulmak için kendilerini 
Sava'ya attılar. 
N ehirde sekiz bin ceset yatı
yordu. Sadrazam Avusturyalıların 
şaşkınlığından istifade ederek Tamış
var'a taze kuvvetler ve cephane gönder
di .  Her biri un çuvalları yüklü bir at gö
türen beş yüz yeniçeri kalede açlıkta mü
cadele eden üç bin Osmanlı askerine can 
verdi. 
Açlık o kadar korkunçtu ki, konvoy içe
ri girer girmez kuşatılanlar, unun pişme
sini beklemeden çuvalların üzerine at
lıyor dilleriyle unu yalıyorlardı. 
Tuna'nın bütün adaları Osiyek de dahil 
olmak üzere Osmanlıların egemenliği
ne girdi. 
Öte yanda da Tökeli on altı bin yeniçe
riyle güçlenmiş olan kendi askerleriyle 
Tamışvar geçitlerinde Avusturyalı Ge
neral Heusler'i bozguna uğratıyor, tut
sak alıyor ve bir süre için Transilvanya'da 
üstünlüğü eline geçiyordu. 
Devletin öcünü alan kişi olarak ünlenen 
Fazı! Mustafa Paşa, Macaristan üzerine 
ikinci bir sefer hazırlamak üzere Edir
ne 'ye geldiği zaman, dış seferterin hep
s in i  suya düşüren Sultan I l .  Süley
man'ın ölümüyle karşılaştı. 
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Sultan I I .  Süleyman, tahtı kur
tarmaktan çok din için çalı

şıp, bir derviş gibi yaşama 
gözlerini yummuştu. Sal
tanat döneminin en ha
yırlı işi devletin başına 
bıraktığı yetenekli sad
razam oldu. Saray için
de karışıklığa meydan 

bırakılınadan Sultan Il .  
Ahmed tahta çıktı. 

Ölen padişahın kardeşi olan 
• 

Sultan II .  Ahmed, ırsi hü-
kümdarlıklarda kaderin, devletin 

başına alaycı bir biçimde getirdiği kişi
lerdendi. 
Düşünme, irade ve söz söyleme yetenek
lerinden yoksun, tamamen gözdelerinin, 
kadınlarının ve vezirlerinin etkisinde 
olan yeni  padişah, gerek Divan toplan
tılarında, gerek halkla olan temasların
da her şeye başını eğerek anlaşılınayan 
kelimelerle yanıt verirdi. 

Bir Dilsiz, Sadrazaını 
idamdan Kurtardı 
Fazı! Mustafa Paşa'nın Tuna'ya hareke
tinden birkaç gün önce, onun saygınlı
ğından ve başarılarından kıskançlık du
yan gözdeler, tahta IV. Mehmed'in oğ
lu Mustafa'yı çıkaracağı yolunda dediko
du yapmaya başladılar. Saf padişah sad
razamma iftira atanlara her zaman oldu
ğu gibi inandı. 
Kızlarağasına emir vererek, Fazı! Mus
tafa Paşa'nın önemli işler bahane edi le-

II. Ahmed 
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rek saraya çağrılmasını ve uygun bir an
da boğdurulmasını istedi. 
İç dairelerde bir perdenin arkasında 
bulunan bir di lsiz, kızlarağası ile padişa
hın uzun konuşmalarından kuşkulana
rak perdeyi araladı ve hareketlerinden 
sadrazarnın idam edileceğini sezdi .  Fa
zı! Mustafa Paşa'ya bağlı olan di lsiz he
men sadrazarnın sarayına koştu ve olup 
biteni haber verdi. Saraya gitmek üzere· 
atma binmiş olan sadrazam bu durum 
karşısında atından indi. 
Divan'da çok işi olduğundan şu anda pa
dişahın çağrısına yanıt veremeyeceğini  
söyleyerek sarayına çekildi. Ordunun bü
tün komutanlarını yanına çağırttı. Alçak
gönüllü bir biçimde, "değersiz bir göz
denin kıskançlığı uğruna başını verme
si mi; yoksa tahtın, ordunun ve impara
torluğun selameti uğruna başını koruma
sı mı gerektiğini" sordu. 
Bu konuşma üzerine kızlarağasına kar
şı genel bir nefret çığlığı koptu. Çünkü 
onun yaşamı, zafer demekti. Başkomu
tanına düzenleornek istenen suikastı 
öğrenen ordu, sadrazarnın ellerinde zor
lukla zapt ediliyordu .  
Fazı! Mustafa Paşa, padişah için tehlike
li olabilecek bu ayaklanmayı bastırmak 
bahanesiyle birkaç gün daha saraya git
medi. Askerlerin kendisi ve Köprülüoğ
lu arasında tercih yaparken asla durak
samayacağını anlayan kızlarağası, so
nunda padişah tarafından, kafasının vur
durulacağı na kanaat getirince bir gece 
hazinesini de yanına alarak geldiği yer 
olan Habeşistan'a kaçtı. 
Galib geleceklerine yürekten inanmış 
yüz bin kişi sadrazarnın önderliğinde 

Belgrad üzerine yürümeye başladı. Ya
nında yetmiş bin kişilik ordusuyla Peter
wardein'de bekleyen Baden Prensi Lo
uis korka korka Semlin üzerine yürüme
ye başladı. Kaleyi Osmanlı  b irliklerinin 
çoktan işgal ettiğini görünce, ırmağın kı
yısında harap olmuş Salankamen Kale
si'.nin önüne çekildi. 
Sadrazam Avusturyalı prensin peşin
den gidiyordu .  Asıl orduya erişmek için 
Peterwardein'den çıkan Avusturya bir
liklerini korkusuzca kuşattı. Beş .bin 
Avusturya atiısı öldürüldü. Fakat, elde 
kılıç yeniçeriterin başında B aden Pren
si  Louis 'nin kuvvetlerine karşı yaptığı 
saldırı sırasında alnından yediği bir kur
şun hem yaşamını, hem de zaferi elin
den aldı. 

Sadrazam Şehit Oldu 
Atından düştüğü görülünce o ana kadar 
başarıyla savaşan askerler arasında şaş
kınlık, cesaret kırılması ve bozgun baş 
gösterdi. Ordunun sanki ruhu kaybol
muştu. Osmanlılar bozgun halinde Tu
na' nın balçıktı kıyılarına doğru çekilme
ye başladı. Yukarıdan Avusturya topçu
sunun, arkadan Tona'nın dalgalarının 
arasında kalan yirmi bin yeniçeri sabah 
elde ettikleri zaferi akşamieyin canlarıy
la ödediler. 
Yüz elli parça top, on bin çadır, ordu ha
zinesi ve Rumeli ile Anadolu'nun her 
eyalerinin yüzlerce sancağı günümüze 
kadar Karlsruhe kentinin müzelerini 
süsledi. 
Ancak on bin Avusturya askeri de Salan
kamen önlerinde yaşamını yitirmişti. 
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Bu savaş her iki devlete, dökülen kan
dan başka bir şey sağlamadı. 
Bütün Osmanlı İmparatorluğu Köprülü
oğlu Fazı! Mustafa Paşa'nın arkasından 
yurt kahramanı ve din şehidi olarak göz
yaşı döktü. Ondan sonra Osmanlılar, 
tahtı ve orduyu kurtaracak bir kişi bula
mıyorlardı. Harem sadrazamlık görevini 
üzerine aldı. Gözde cariyeler ve hadım
lar II. Ahmed'e bir arahacının oğlu olan 
Arahacı Ali Paşa'yı önerdiler. Yedi ay son
ra yerine Çalık Ali Paşa sadrazam oldu. 
XIV. Louis'nin orduları Ren üzerinde 
hastınnca Tuna boylarındaki savaş can
lılığını kaybetti. Fransa elçisi, Çalık Ali 
Paşa'nın Avusturya'yla barış antiaşması 
yapmasını önlüyordu.  

Arapların Saldırısı 
Köprülülerin sonuncusu tarafından alev
lendirilen yurtseverlik ateşi, Fazı! Mus
tafa Paşa'nın şehit düşmesinden sonra or
taya çıkan çöküş yüzünden, özellikle 
Anadolu eyalerlerinde yeniden parlama
ya başlamıştı. 
Sursalı Mısri Efendi adında bir molla, 
derviş kıyafetine bürünmüş binlerce 
kişiyi din ve yurt uğruna ayaklandırmış, 
Çanakkale'yi aşarak Edirne üzerine yü
rüyordu. Edirne'de II. Selim Camisi'nin 
avlusunda karargah kuran dervişler, pa
d işahı ve vezirleri Hıristiyanlar önünde 
takındıkları çekingen tavırlardan dolayı 
durmadan kınıyorlardı. 
E lden giden Macaristan'ı kurtarmak ve 
şehit düşen Müslümanların öcünü almak 
üzere kendilerine silah dağıtılınasını is
tiyorlardı. 

798 

Mollanın tehdit edici kehanetleri halkı 
huzursuz etmeye başlayınca, sadrazam 
onu Bursa'ya sürmekte bir hayl i zorluk 
çekti. Mısri Efendi orada da kışkırtma
larını sürdürdü. Bursa başpiskoposu ile 
dostluk kuran Mısri Efendi, Hz. lsa ile 
tamamen aynı düşüncede olduğunu 
ilan etmişti. 
Tutucuların isyanından sarsılan sadra
zam, yerini B ıyıklı Mustafa Paşa'ya bı
raktı. Transilvanya'ya yapılan sonuç
suz bir seferden sonra Bıyıklı da görev
den alınıp, yerine Sürmeli Ali Paşa •ge
tirildi. Bu sadrazarnın döneminde Sakız 
Adası Venediklilerin eline düştü. Her yıl 
olduğu gibi hacca giden kervan Mezo
potamya'da Arapların saldırısına uğradı. 
Kervan ancak fidye ödeyerek serbest ka
labildi. 
Bir adanın kaybedilmesinden çok daha 
fazla ağır bir hakaret sayılan bu olay bü
tün Osmanlıları ayaklandırdı. Sultan Il .  
Ahmed keder ve yalnızlık içinde öldü. 

Beşikteki Çocuğu Padişah 
Yapacaklardı 
Taht üzerindeki rekabet Divan' ı  karış
tırdı. Yönetirnde kendisini serbest bıra
kan bir budala padişahın egemenliğine 
alışmış olan sadrazam, şimdi de bir ço
cuğun saltanatında aynı iktidarını sürdür
mek istiyordu. 
Şeyhülislamı, paşaları ve yeniçeri ağala
rını toplayarak l l .  Ahmed'in henüz be
şikte olan oğlu İbrahim'in tahta geçiril
mesi halinde devlet üzerindeki etkile
rini h içbir zaman kaybetmeyeceklerini 
belirtti. 
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"Tahtayken ölen bir padişahın oğlu 
olan bu çocuk, milletin iradesiyle tahtan 
indirilmiş bir padişahın oğlu olan Sultan 
Mustafa'dan daha fazla padişah olmaya 
hak kazanmıştır" d iyordu .  
Bu görüşle taht üzerinde ırsi haklannı kay
betme durumuna düşen Sultan Mustafa, 
haremağası tarafından uyarılmıştı. Bu
nun üzerine hemen sarayın avlusunda 
içoğlanlarının, yeniçerilerin ve halkın 
önüne çıktı ve herkesi şaşırttı. Düzen ku
ranlar, saraydan ve bahçelerden yükselen 
alkış sesleri karşısında faka bastıklarını ve 
pa dişaha itaat ile ölüm arasında tercih yap
mak zorunda olduklarını anladılar. 
Sadrazam, imparatorluğu elin
den almak için gizli oyunlar 
peşinde koşarken, şimdi 
taht salonunda tahtına 
oturmuş olan Sultan II .  
Mustafa'ya boyun eğ
mek için herkesten 
önce davranmak isti
yordu. Sultan II. Mus
tafa'nın görünmesi bi
le Osmanlıların kalp
lerin i  fethetmesi 
yetmişti. 

•Tarı Ölü" 
Kaptanıderya 
Padişah yaşamının en taze ve en güçlü dö
nemindeydi. Annesi Gülnuş Sultan'ın bü
tün güzelliğini almış gibiydi. Tatlılık 
dolu bakışları gözlerinin ateşini az da ol
sa hafıfletiyordu. Boyu uzun, hareketle
ri ahenkli ve soyluydu. Yüreğindeki iyi
liği davranışlarıyla dışarı vuruyor, başını 

bir hükümdardan çok savaşçı bir kahra
man gibi taşıyordu. 
Babası IV. Mehmed'in tahtan indirilme
sinden beri sarayın köşklerinde geçirdi
ği uzun çi leli yılları çekiciliğinin üzeri
ne az da olsa merhamet gölgesi düşürü
yordu. Sultan II .  Mustafa'yı çocuk yaş
ta babasının yanında at sürerken görmüş 
olan eski askerler, yıllardan sonra olgun
laşmış olarak karşılaşınca gözyaşlarını tu
tamıyorlardı. 
Amcalannın saltanat dönemlerinde gc,;çen 
yıllarında sarayın bahçelerinde at binme
sin i, silah kullanmasını öğrenmiş ve aske

konularda kendini eğitmişti. 
Atını ve kılıcını Osman Bey'in 

özgür oğulları gibi kullana
biliyordu. Özgürlük hava

sı ile birl ikte savaşı da 
�oluyor gibiydi. 
Divan'da, askerleri
nin ve halkın arasında 
ilk sözü devletin düş
ınaniarına karşı bir sa

vaş çığlığı gibi yankı
landı. Edirne'de tahta 

geç iş in in ertesi günü 
ölen amcasının adı altında 

hüküm süren ve imparatorlu
ğu satan Fatma Sultan'ın yarattık

ları sadrazamı, şeyhülislamı ve kızlarağa
sını az! etti. Fa tma Sultan 'a ölüm ya da 
gizlediği servetini devlete teslim etme
si konusunda bir tercih tanındı. 
Devlet hazinesine iade edilen servette 
yirmi milyon akçe ve değeri ölçüleme
yecek kadar değerli takılar vardı. Kızla-

Il. Mustafa 
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rağasının h izmetkarı olan altmış bakire 
cariye elinden alındı ve devletin h izme
tindeki yüksek rütbeli subaylara satıldı. 
Sultan II. Ahmed'in ölümünü Sultan II. 
Mustafa'ya bildirerek onun tahta geçme
sini sağlayan haremağası, kızlarağalığına 
getirilerek ödüllend irildi. 
Efendisine daha sonra felaket getirecek 
olan lalası Feyzullah Efendi, şeyhülis
lamlığa atandı. Sadrazam Sürmeli Ali Pa
şa sudan bir nedenle boğduruldu. Asıl 
neden imparatorluğun başına geçecek 
olan iki rakip arasında tercih yapamama
sı ve çekingen davranmasıydi. Bosna 
Beylerbeyi E lmas Mehmed Paşa sadra
zamlığa getirildi. Pek yetenekli olmayan 
bu sadrazam, ancak bir kölenin sadaka
tine, bir askerin cesaretine ve bir Müs
lüman'ın doğruluğuna sahipti. 
Denizde ve karada İslamiyere önemli 

h izmetlerde bulunacak güçlü insanlara 
i htiyaç vardı .  Sultan I l .  M ustafa bütün 
iyi niyetiyle böyle adamları hizmete ça
ğırıyordu. Rastlantı Türk korsanlarından 
olan ve yirmi deniz savaşında aldığı ya
ralardan dolayı Mezomorta d iye anılan 
Hüseyin Paşa'yı karşısına çıkardı. Meza
morta, "yarı ölü" anlamındadır. 
Cahil ve çekingen kaptanıderyaların 
emrinde çok önceden beri meşhur olan 
Mezomorta Paşa kendi komutasına bir 
donanma verilmesini istiyor, Sakız Ada
sı 'nı Venediklilerin elinden kurtaracağı
nı söylüyordu. 
B ir gün Divan toplantısını görünmeden 
kafes arkasından izleyen padişah, paşa
nın ısrarlarını ve vezirlerin itirazlarını işit
ti. Deniz kurdunun sesinde gürleyen gü
venden ve enerj i  dolu konuşmasından 
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çok etkilendi. Hemen kafesi kaldırdı ve 
Mezomorta Paşa'nın cüretini kanıtlama
sı iç in istediği her şeyin verilmesini Di
van'a emretti. 
Gece yarısı paşanın deniz piyadeleri 
tarafından sessizce istila edilen Sakız 
Adası, yerli Rum halkın da yardımıyla 
Venediklilerin elinden alındı. Mezo
morta Paşa lstanbul'a güverteleri zinci
re vurulmuş tutsaklarla dolu gemilerle 
döndü. Padişah, Sakız'ı kurtaran adama 
kaptanıderyalık unvanıyla birlikte deniz 
üzerinde her türlü yetkiyi verdi .  

��Şahin Neden Kaçıyorsun! 
Bu Ad Sana N eden Verildi" 
Mezomorta Paşa deniz kuvvetlerini ye
niden örgütlerken,  Sadrazam E lmas 
Mehmed Paşa ell i  bin adamın başında 
Tuna'yı aşıyor, Lippa Kalesi 'n i  kuşatı
yor ve Yeterani  i le Saksonya E lektörü 
Friedrich August komutasındaki Avus
turya kuvvetleriyle savaşa tutuşuyordu. 
Osmanlılada savaşa savaşa yeni taktik
ler ortaya çıkaran Avusturyalılar sİpahi
lerin kahramanca saldırısını kırmak için 
kare biçiminde sağlam bloklar kuru
yorlardı. İşte bu savaş düzeni karşısında 
Osmanlıların ilk saldırıları tam bir başa
rısızlıkla sonuçlandı. 
Padişah IL Mustafa'nın ordusunda mo
ral çöküntüsü ve kaçış başlamıştı ki, pa
dişah yalın kılıç askerlerinin başına geç
ti. Geri dönenierin yüzene vurarak Avus
turya askerlerine karşı saldırıya teşvik et
ti. Yeniçerileri düşman bloklarının ara
sında kalan boşluklara yöneltti. Kendi
si de ateş ve demir arasında kaldığından 
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artık zaferden başka bir dönüş yolu ola
mazdı .  
Kalın bir duman perdesi arkasında bü
tün güçleriyle birbirine girmiş iki ordu
dan hangisine zaferin güleceği uzun sü
re anlaşılamadı. Sultan Il. Mustafa'nın 
en kahraman paşaları geriye çekilmeye 
başlamışlardı. Şahin Paşa vuruşmasının 
dışına çıkmış, başsız askerlerini topar
lamaya çalışıyordu.  Yalnızca padişah 
ölmek ya da yenmek için direniyordu. 
Komutanına acı bir öfkeyle, "Ne yapı
yorsun Şahin?" d iye haykırdı: 
"Sana bu adı bunun için mi verdiler? 
Mağrur Şahin düşmanının başına saldı
m! Kahpe gibi kaçarak öteki kahpelere 
de örnek oluyorsun." 
Padişahları ölmek isterken yaşamayı 
düşündükleri için utanç duyan yeniçe
riler ve Şahin Paşa yeniden savaşa katıl
dılar. 
Ünlü General Yeterani bir kurşunla ağır 
yaralandı. Askerleri onu bir saman ara
basının üzerine yatırarak emirlerini alma
yı sürdürdüler. 
Yarasının zorlanmasıyla savaş alanın
dan çekild iğinde zafer artık tamamen 
Sultan Il. Mustafa'nın olmuştu. B ir kar
gaşalık anında Osmanlıların eline geçen 
Yeterani'nin kafası kesildi . On bin Os
manlı  da Avusturyalı cesetlerin yanında 
cansız yatıyordu. Kolunun gücünü dene
mek ve talihini sınamaktan memnun 
olan padişah, Transilvanya üzerinden 
Edirne'ye gelerek kazandığı zaferi kut
ladı ve büyük tasaniarına layık bir ordu
yu yeniden kurmak üzere hemen çalış
malara başladı. 

İmparatorluğun Çöküşünü 
Önledi 
Ertesi yıl yüz bin askerle Macaristan'a 
girdi. İhtiyar Tökeli daima kendisinden 
kaçan tahtı kovalamak ve padişaha Hı
ristiyanların taktiklerini göstermek üze
re ona eşlik ediyordu. 
Sezar'ın Romalıları gibi davranan Os
ınanlılar köşede bucakta kalmış müstah
kem mevkileri tek tek ele geçiriyor, sa
vaş için uygun zaman kolluyor ve talih
sizlik halinde geri çekiliyorlardı. 
Acı kuvvetinden dolayı Osmanlılar ara
sında "Nalkıran" d iye adlandırılan Sak
sonya Elektörü Friedrich August, Oiasch 
fundalıklarında Osmanlılara saldırmak 
zorunda kaldı. Friedrich August on bin 
atlısının başında Osmanlı  karargahının 
tabyalarını ve çitlerini aşıp padişahın ota
ğına doğru yaklaşırken, Sadrazam Elmas 
Paşa ve yeniçeri ağasıyla beraber karşı 
saldırıya geçen Sultan Il .  Mustafa, sekiz 
bin Avusturyalı'yı atları üzerinde yok et
ti. Geri kalanları fundal ıklara doğru 
sürdü. 
Avusturya ordusunun topları ile binler
ce tutsak Olasch zaferinin ganimetieri 
oldu. 
Sobieski'nin ölümüyle boşalan Lehistan 
tahtını ele geçirmek için sabırsızianan 
Friedrich August, Padişah Il. M ustafa'yı 
rakipsiz bırakarak çekip gitti. Onun ye
rine geçen Caprara kontu, hükümetin
den kaldere çekilmek ve yalnızca sınır 
boylarını gözetlernek emrini aldı. 
İstanbul bu sefer Sultan Il. Mustafa'nın 
kişi l iğinde hem padişahını, hem de 
kahramanını bağrına basıyordu. Kutlama 
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törenleri Kanuni Sultan Süleyman döne
mini anımsatıyordu. Olasch'ta ele geçen 
toplar ve zincire vurulmuş tutsaklar pa
d işahın arkasından geliyordu. 
Sultan II. Mustafa otuz yaşında Alman
ya'nın en meşhur iki komutanına Galib 
gelmiş, Tu na üzerinde rakipsiz kalmış
tı. Osmanlılar, Sobieski'nin ölümü ve 
kanlı olaylara sahne olan kral seçimi yü
zünden Lehistan cephesinden kurtul
muştu. Padişah imparatorluğun çöküşü
nü durdurarak Osmanlıların hayranlığı
nı kazanmıştı. 
Riswick Antiaşması ile henüz savaştan 
çıkmış olan Fransa 'nın güçlü desteğini 
elde etmişti. Avusturya ile aras ında ba
rış sağlamak için aracı olmak isteyen İn
giltere i le Hollanda'nın önerileriyle kar
şılaşmış olan Sultan Il .  Mustafa, artık bü
yük bir saltanat döneminin bütün güven
liğini elinde tutuyordu. Ne var ki, daha 
önce sözünü ettiğimiz Savoie'li Prens 
E ugene, bütün bu iyi talihi tersine çe
virecektir. 

Anlaşmazlıktan Bozgun 
Doğdu 
Sultan Il .  Mustafa lstanbul'a milletine 
gözükmek ve Eyüpsultan Türbesi'nde 
atası Osman Bey'in kılıcını kuşanmak 
için gelmişti. B ir süre sonra yüz elli bin 
askerin başında, yanında ihtiyar Töke
li olduğu halde başkenti terk etti. 
Yeterani'den sonra ordunun başına ge
çirilmiş olan Prens Eugene, Szegedin'de 
Osmanlıları bekliyordu. 
Padişah Il .  Mustafa'nın yaklaşması üze
rine sanki sayıca üstünlükten korkuyor-

802 

muş gibi Theisz kıyısında Zenta 'da ka
rargah kurmuştu . 
Irmağın öteki tarafında saldırıya çok 
açık olan Osmanlı öncü kuvvetleri, 
Prens Eugene'in atlıları tarafından o 
kadar mükemmel bir biçimde sarıldılar 
ve yok edildiler ki, on altı bin Osmanlı 
askerinden yalnızca bir kişi kurtulup boz
gunu sadrazama anlatabildi. Azledilip, 
idam edileceğinden korkan Elmas Paşa, 
habereiyi ölümle tehdit ederek sustur
du ve hatasını padişahtan gizledi. 

. 

Bu arada öncü kuvvetlerinin yok edildi-
ğinden haberi olmayan padişah yüz bin 
askerini Theisz'in karşı kıyısına geçir
mek için köprü kurduruyordu. 
Sadrazam E lmas Paşa bin türlü dalave
reyle bu geçişi yavaşlarmak ve engelle
mek istiyordu. 
Sonunda pek sağlam olmayan ve ancak 
yan yana dört askerin geçebileceği geniş
likteki bir köprü, hazır duruma getirildi. 
Padişah ilk olarak geçmek isteyince El
mas Paşa atının yanına geldi ve dizgin
lerinden tutmak istedi. 
Şiddetle sadrazaını geri çeviren padişah, 
paşadan hemen ordunun köprüden geç
mesi için gereken buyruğu vermesini is
tedi. 
Böyle bir kalabalığı Theisz'in karşı kıyı
sına geçirmek için en az iki gün, iki ge
ce gerekiyordu. Padişah, ordunun esas 
kuvvetinden iyice ayrılıp görüş dışında 
bir yerde orağını kurdurdu. Büyük bir 
bozguna uğrayacağını tahmin eden Elmas 
Paşa, hiç olmazsa ordunun yarısını kur
tararak Theisz'in arkasında güçlü kalabil
mek için ölümü bile göze almıştı. 
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B u  nedenle komutaniarına ve yeniçeri
lere köprüden geçmeyi yasakladı. Uzak
tan ı rmağın geçilmesinin durduğunu 
fark eden padişah, sadrazama durmadan 
haber göndererek onu itaate zorluyordu. 
E lmas Mehmed Paşa, "Burada elimde 
kılıcım bir asker gibi şehit olmak, kar
şı kıyıda aşağılık bir köle gibi boğdurut
ınaktan bin kat iyidir" d iye yanıt veri
yordu.  
Bir tepenin üzerinden, ırmağın ikiye böl
düğü Osmanlı ordusunun aniaşılmayan 
duraksamasım izleyen Prens E ugene, 
köprünün Osmanlı toplarının ağırlığın
dan iyice çökmesini bekledi. E lmas Pa
şa'nın iyi korunan karargahının arka ta
rafına doğru yayıldı, topların ı  zaten iğre
ti duran köprünün üzerine çevirerek bü
tün alaylarına saldırı emrini verdi .  
B irliklerini dayanılması mümkün ol
mayan bir cesaretle ileri sürdü. Her 
yandan sarılan karargah bir süre sonra bir 
insan mezbahasını andırıyordu. 
Bütün umutlarını kaybeden ve nihayet 
başkomutanlarının ihanetini fark eden 
yeniçeriler, tamamen yok olmadan ön
ce sadrazaını katlettiler. 
Üç saat sonra son Osmanlı askeri de 
Prens E ugene'in top merrnileri altında 
can vermiş ve düşmana cesetlerden 
başka ganimet bırakılmamıştı. 

Sultan Il .  Mustafa Üç Gün 
Yas Tuttu 
Çaresizlik içinde ordusunun yok edili
şine tanık olan padişah, o günün akşamı 
Tamışvar yolunun kenarındaki bataklık
lara çekildi. 

Bataklık araziyi kaplayan sazlık içinde 
rehberlerinden ayrı düşünce arabalarını, 
çadırlarını, yüklerini terk etti ve bütün 
gece adeta tek başına bataklık içinde do
laştı durdu. Gün doğarken bir yıl önce 
Saksonyalı Friedrich August'u yendiği 
ve kaçırttığı savaş alanını büyük bir hü
zünle izledi. 
Üzerindeki değerli elbiseleri çıkarta
rak bir Macar çobanının abasını giydi .  
Hizmetkarlarını yanından uzaklaştırarak, 
onu Avusturya atlılarının izlemesinden 
koruyacak tek yer olan Tamışvar'a doğ
ru at koşturdu. 
Uğradığı yenilgiden dolayı son derece 
üzgün olan padişah, Tamışvar komuta
nına, Avusturya topçusundan kaçan as
kerlerine kapıyı açmamasını emretti ve 
üç gece hiçbir şey yemeden karanlık bir 
odaya kapandı. 
Sultan II. Mustafa yas tutarken, Theisz 
I rmağı 'nın taşkın olmasından dolayı 
Prens E ugene'in top ateşinden kurtul
muş olan ordunun diğer yarısı bataklık
larda öldüğünü sandıkları pad işahları 
için gözyaşı dökerek yavaş yavaş Tamış
var Kalesi önünde toplanıyordu. İçlerin
den bazısı padişahın tutsak düştüğünü 
ileri sürüyordu.  
Nihayet üçüncü gün sonunda askerleri
ne gözükıneye karar verdiği zaman, or
dunun içten gelen sevinç çığlıkları acı
sını biraz dindirdi. Yalnızca ordunun ya
rısını kaybetmişti. Oysa ordusunun öte
ki bölümünü, hazinelerini ve milletinin 
kalb in i  koruyab i lmişt i .  Sad razarnın 
umutsuzluğu yüzünden uğranılan, parli
şahın asla hak etmediği bir felaket için 
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hiç kimse onu korkaklık ya da önlem al
mamakla suçlayamazdı. Birliklerin in 
başında artık ıssız olan Belgrad ve Edir
ne yolunu tuttu. 

Ganimetler Çok Değerliydi 
Savoieli Prens Eugene'in kılıcıyla kaza
nılan Zenta Savaşı, Batı'da Hıristiyanla
rın uğradığı iki yüz yıllık yenilgilerin öcü
nü almıştı. Prensin adı yeni bir Godef
roy de Bouillon gibi Tona'dan Sen ve 
Tiber'e kadar her tarafta yankılanıyor
du. Zenta'nın usta ve mutlu galibinin adı 
şairlerin mısralarında eski zaman efsane 
kahramanları gibi sık sık geçiyordu. Hı
ristiyan topluluklarda Zenta, politik bir 
zaferden çok dinsel bir başarı olarak ka
bul görüyordu.  
Böyle davaları muzaffer kılan kişiler 
vefalı dindarlar tarafından bir kahra
mandan öte, Tanrı'yla bütünleşmiş in
sanlar olarak takdir edilirler. 
E le geçen ganimetler çok değer l iydi .  
İk i  yüz top, büyük bir  orduyu uzun bir 
sefer boyunca doyuracak yiyecekler, at 
ve öküz koşulmuş on bin araba, garip 
görünüşleri ve sesleriyle Avrupa 'ya 
dehşet salması için Asya'nın bir ucun
dan getirilmiş altmış bin deve, iki yüz 
bin askerin maaşlarının tutarı kadar na
kit para, padişahın altın yaldızlı sa lta
nat arabası ve nihayet sadrazarnın ce
sedi üzerinde bulunan devletin müh
rü Prens Eugene' in ve Viyana impara
torluk hazinesin in son savaş ganimet
Ieri oldu. 
Bu yenilginin nedenini Sultan II .  Mus
tafa'nın beceriksizliğinde ya da cesaret 
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eksikliğinde değil de alınyazısında ara
mak daha doğru olur. 
E lmas Mehmed Paşa'nın sol tarafında
ki tepeler üzerinde görünen Prens E u
gene'in bayrakları düşmanın yaklaştığı
nı belli ettiği sırada, Avusturya kıtaları
nın yaklaşmasını beklemeder.ı köprüden 
geçiş sürseydi ve padişah karşı kıyıda 
mahsur kalmasaydı belki de bütün ordu, 
hatta o savaş kurtarılabilirdi .  
Hem padişahın hem de sadrazarnın di
renmek için geçerli nedenleri vardı .  
Çünkü bir i  Theisz'i geçmede, öteki 
orada kalınada yarar görüyordu. Fakat 
her ikisi de düşüncelerini serbestçe uy
gu layarnama felaketiyle karşı karşıya 
kalmıştı. Prens Eugene' in yanılmayan 
görüşü ve yıldırım gibi darbesi Osman
lıları ikiye bölmüştü. 
Sadrazama tanınan mutlak otorite, sefer 
sırasında padişahın kişisel otoritesine 
eşitti. Elmas Paşa kararlı bir biçimde pa
d işahın iradesine karşı kend i  iradesini 
kullanmıştı. Kendince ordunun felake
tini hazırlayan bir manevrayı destekle
mektense kemendi tercih etmiş oluyor
du .  Fakat padişahı izleyen ordunun 
yarısı Theisz'i aştıktan sonra i taatsizlik
te direnmek ya da Prens Eugene'in ön
cü kuvvetleri arkasında gözüktükten 
sonra itaat etmek için artık çok geç kal
mıştı. 
B ir yurtsever olarak padişahın iradesine 
karşı çıktı. Bir aslan gibi dövüştü ve bir 
kahraman gibi şehit oldu. Elmas Paşa'nın 
adı Osmanlılar için her ne kadar felake
ti anımsatıyorsa da, hiçbir zaman bir ha
in olarak tarihe geçmeyecektir. 
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Köprülü'nün Yeğeni 
Sadrazam Oldu 
Köprülü Mehmed Paşa'nın yeğeni Arn
caoğlu Hüseyin Paşa sadrazam olarak 
atandı. Amcaoğlu Hüseyin Paşa, ünlü 
sadrazam tarafından yetiştirilmişti. İm
paratorluğun uğradığı felaketler mille
tin ve padişahların aklına hemen dev
leti üç kez çöküşten ku rtaran adı geti
riyordu.  
Gençliğinden beri ailes inin serveti ve 
talihi yüzünden ahlakça bozulmuş olan 
Hüseyin Paşa, son savaşa kadar içkiye 
ve zevke olan düşkünlüğüyle tanınmış
tı. Bu yüzden "sarhoş" lakabıyla da anı
lırdı. 
Yurdunun uğradığı tehlikeler onu birden
bire Viyana kuşatmasından sonra olgun
laştırmıştı. Gençliğinin günahlarını olgun 
yaşında yapacağı hizmetlerle ödeştirrnek 
istiyordu. Köprülü adının onu erdemli ol
maya zorladığını hissediyordu. Anadolu'da 
Çardak'ta sancakbeyliği, Çanakkale Bo
ğaz muhafızlığı, Sakız Adası seferinde 
kaptanıderyalık, Kubbealtı vezirliği, iki 
kez İstanbul kaymakamlığı ve nihayet 
Belgrad kenti muhafızlığı yapmıştı. Sözü, 
kılıcı ve padişahların lütfu ile ailesinin adı
na ve hizmetlerine gösterilen saygınlığı 
yeniden kazanmıştı. 
B irkaç hafta içinde, her Müslüman'ın as
ker olduğu geniş imparatorluk toprak
larında büyük bir orduya sahip olmuştu . 
Zenta bozgununda şehit olan on yedi pa
şanın yerine yaptığı atamalarda güçlü ki
şilere rastlanmış, her birini Bosna, Dal
maçya ve Bulgaristan'da önemli nokta
larda görevlend irmişti. 

Anlaşma Yıldızların Mutlu 
Anında imzalandı 
Bir yandan savaş hazırlıklarında bulunur
ken, öteki yandan Viyana'yla barış görüş
melerine hazırlanıyordu .  Fransa'nın Ba
tı cephesinden çekilmesiyle, Avustur
ya'nın boş kalan ordularının önüne ge
çilmez bir cesaretle Tuna'nın aşağısına 
doğru akacağını politik dehasıyla kesti
riyordu. 
Osmanlılarda sık sık görüldüğü gibi 
Hüseyin Paşa da Batılı ülkelerle olan' po
litik görüşmelerinde, doğuştan diploma
si alanında usta olan Yunanları kullanı
yordu.  Babıali 'n in  tercümanı Yunan 
Maurokordatos, savaşın başından beri 
onurlu bir biçimde tutsak tutulduğu 
Viyana'da yeniden barış görüşmelerine 
başlamak üzere talimat aldı. 
Viyana Sarayı İngiltere ve Hollanda el
çilerinin resmi arabuluculuk önerilerini 
kabul etti. Lehistan'ın, Venedik'in ve 
Rusya'nın elçileri konferansın tartış
malarına ve kararlarına katılmak üzere 
Viyana'ya geldi. Maurokordatos yumu
şakbaşlı görünüşü altında hile ve inatla 
hepsini d ize getirdi. 
Belgrad'a ve Tuna'ya yakın olan Karlof
ça kenti barış görüşmelerinin karar mer
kezi haline getirildi. 
Yabancıların ve Osmanlıların gururları
na toz kondurmamak için, Maurokorda
tos Karlofça'da konferansa katılan kurul 
sayısı kadar kapısı olan bir bina inşa et
tirmişti. lçerde de hiç kimsenin üstün 
durumda olamayacağı yuvarlak bir ma
sa vardı. 
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İki ay süren sıkıcı görüşmelerden sonra 
n ihayet 26 Ocak 1 699 yılında Karlofça 
Barış Antiaşması imzalandı. O güne ta
nık olan vakanüvisler şunları yazmıştır: 
"O gün Venedik kurulu hariç olmak üze
re bütün kurullar görüşmelerin yapıldı
ğı salonda görkemli bir biçimde yerleri
ni almışlardı. Avusturya imparatorunun 
elçilerinin maiyetinde yüz zırhlı atlı ve 
süslü arabalar vardı. Osmanlılar ise ma
iyetlerinde bir yeniçeri ve sİpahi bölü
ğü getirmişlerdi. 
Hepsi birden konferans salonunda yer
lerini al ınca önce Avusturya, Lehistan 
ve Venedik ile yapılan anlaşmanın met
ni okundu. Fakat imzalanabilmesi için 
Reissülkü ttap Rami Efendi 'n in saat 
1 1 :45'e kadar gelmesi beklendi. Çünkü 
o pazartesi günü yıldızların en mutlu bir 
biçimde karşılaştıkları anın saat l l  :45 'te 
olacağını daha önceden hesaplamıştı. Üç 
dakika içinde anlaşma imzalandı. Son
ra kapılar açılarak herkese savaşın sona 
erdiği açıklandı. Hemen Viyana, İngil
tere, Lehistan ve Venedik'e ulaklar 
yollandı .  E lç iler karşılıklı olarak barış 
için birbirlerine sarıldılar. Peterwarde
in ve Belgrad kalelerinden tekrar edilen 
üçlü top atışları böylesine uzun bir sa
vaştan yorgun düşmüş olan halklara, ba
rış içinde biraz rahat yüzü görecekleri
ni müjdeliyordu. 

Karlofça Antıaşması 'na 
Tepki 
Maurokordatos yurdunun sın ırlarının 
düzen lenmesi bakımından on savaşa 
değecek iş başarmıştı. Avusturyalılar, 
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Lehler ve Venedikliler savaştan önce za
ten sahip oldukları toprakları alıyor, bu
na karşılık Osmanlı İmparatorluğu'na, 
geçmiş üç saltanat dönemi boyunca 
kaptırdıkları eyaletleri, adaları ve kale
leri bırakıyorlardı. 
Tamışvar ve çevresi hariç olmak üzere 
bunca zamandan beri çekişilen ve bir tür
lü kesin bir yönetime kavuşamayan Ma
caristan, Transilvanya ve Esklavonya ta
mamen Avusturya'ya terk ediliyordu. 
Theisz, Sava ve Unna ırmakları kıvrık su
yollarıyla iki imparatorluğun toprakl�rı
nı ayıracaktı. Venedik kazandığı bütün 
adaları geri verdi. Yalnızca Mora kıyısın
da ince bir şerit ve Dalmaçya'da birkaç 
kalesi kalacaktı. 
Ukranya ve Podolya'da egemenlikleri
ni garanti eden Lehistan 'la da Avustur
ya gibi yirmi beş yıllık bir barış antiaş
ması imzalanmıştı. Rusya ise halen çar, 
Kırım hanı ve padişah arasında mevcut 
sınırları tanıyarak iki yıllık barışla yetin
mişti. 
Uzun zamandan beri Babıali 'ye bağlı 
olan Kral Tökeli'nin davasının terk edil
mesi ve talihsiz kralın koruyucularının 
merhametine sığınması, Osmanlılar için 
gurur kırıcı tek hüküm olmuştur. Fakat 
Osmanlı İmparatorluğu, kralın düşman
Iarına teslim edilmesi isteğine şiddetle 
karşı çıkmış ve İznik'e yolladığı Macar 
kralını yaşamının sonuna kadar onu
ruyla korumuştur. 
Ne var ki imparatorluk, savaşta kaybet
tiği toprakları dışarıda siyaset yoluyla ge
ri alırken, içeride karışmaya başlamıştı. 
Bir hükümdar için gerçekleştirilmesi 
en zor olan şey savaş değil barıştır. Mil-
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Jetler hükümdarlarının yenilgilerini, im
zaladıkları barış antlaşmalarından daha 
kolay bağışlarlar. 
Savaş alanında en korkak olanlar barış şart
larında en fazla istekte bulunanlardır. IL 
Mustafa, Karlofça Antiaşması'nın gurur kı
ncı hükümlerinin milletin üzerinde yarat
tığı pişmanlık duygusunu, gittikçe daha 
ağır bir biçimde duymakta gecikmedi. İm
paratorluğu sınırlandıran her anlaşma fa
tihlere bir hakaret gibi geliyordu. 
Köprüiii 'nün yeğeni Hüseyin Paşa 'ya 
karşı duyulan hasetle büsbütün kışkır
rılan Osmanlıların pişmanlık duygusu so
nunda, şeyhiilislamın etkisinde kapılan 
padişah, Amcazade'yi aziederek devlet 
mühürlerini Bosna Beylerbeyi Daltaban 
Mustafa Paşa'ya vermesi için zorlanıyor
du. IL Mustafa'nın tahta çıktığı sırada es
ki lalası olan Feyzullah Efendi 'yi, şey
hülislamlık makamına getirmişti. Yeni  
şeyhiilislamın din i  otoritesi politika üze
rindeki etkisini güçlendirmişti. 

ÇıplakAyaldı Paşa 
Sadrazam Oldu 
Karlofça Antiaşması 'ndan sonra halkın 
desteklediği bazı tutucu kişileri barış gö
rüşmeleri yapanlara karşı kışkırtan şey
hülislam, öğrencisi olan padişahı, devle
ti Daltaban Mustafa Paşa'ya emanet 
etmesi konusunda ikna etmişti . 
"Çıplak ayakla yürüyen adam" anlamı
na gelen bu Daltaban lakabı, Mustafa Pa
şa'ya bir zamanlar İstanbul'da yeniçeri 
ağalığı yaparken geceleyin suçluları ga
fil avlamak için ayakkabılarını çıkararak 
sokaklarda sessizce dolaşmasından do-

layı veri lmişti. Uzun zamandan beri 
gözden düşmüş, doğduğu yer olan Bos
na'nın kuytu bir kasabasında otururken 
Zenta bozgunu ve Dalmaçya'ya giren 
Venedik birlikleri Bosna halkını silaha 
sarılmaya zorlamıştı. 
Başsız kalmış olan askerler ve halk eski 
yeniçeri ağasını anımsamış, onu kimse
ye danışmadan başkomutan ilan etmiş
ti. Zenta bozgunu artıkları ve silahlı mi
lisleriyle Daltaban Mustafa Paşa, Prens 
Eugene'in taburlarına karşı Bosna dağ
larında kahramanca savaşmıştı. Padişah 
da halkın seçimine saygı göstermiş ve 
Daltaban'ı yeni rütbelerle Arabistan'da
ki ayaklanmayı bastırmaya yollamıştı. 
Daltaban, Arabistan'da ayaklanmayı has
tınrken Divan'dan gelen bir haberci ba
şının vurolmasını emreden bir ferman ge
tirmişti. Habereiyi geri çevirmeden önce 
onu alıp otuz iki bin isyancının kellesin
den meydana gelmiş piramitleri göster
mişti. Dal taban, sonra haberciye, "Git bu 
gördüklerini efendine anlat!" demişti. 
Geri dönen haberci, ayrıca Daltaban 
Mustafa Paşa'dan Feyzullah Efendi'ye 
yüz bin duka altını armağan getirmişti. 
İ damdan döndürerek en yüksek bir ma
kama çıkaracağı adamın kendisine ölene 
kadar bağlı kalacağını hesap eden Feyzul
lah Efendi, ne yapıp edip devletin mü
hürlerini Daltaban'a yollatmıştı. Böylece 
diktatörce yönetimler altında yazgının bir 
anda nasıl değiştiğini gösteren ibret ve
rici bir olay daha tarihe geçmişti. 

Atamaları Halk Yaptı 
lstanbul'a henüz gelen Daltaban'ın as
kerler arasında kazandığı saygınlık şey-
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hülislamı padişaha yaptırdığı seçiminden 
dolayı pişman ettirdi. Çünkü Sadrazam 
Daltaban Mustafa Paşa her tarafta Kar
lofça barışını kötülüyordu. 
Sonunda şeyhülislamın da Rahmi Efen
di ve Maurokordatos gibi suçlu olduğu
na i l işkin söylentiler yayılmaya başladı. 
Hatta sadrazamın, şeyhülislamı ve barış 
görüşmelerinin iki sorumlusunu evine 
yemeğe çağırdığı bir  sırada masa başın
da öldürteceği söyleniyordu. 
Şeyhülislam hemen padişahın yanına ko
şarak sadrazarnın uğursuz tasarılarını II .  
M usta fa 'ya anlattı ve Daltaban 'ın idam 
edilmesiyle ilgili bir ferman kopardı. 
Dilsizlerin onu boğmak için beklediği sa
raya çağrılan Daltaban Mustafa Paşa'dan 
devletin mühürleri mabeyinciler tarafın
dan İstenince onları padişahtan başkası
na vermeyeceğini söyledi. II .  Mustafa, 
sadrazamıyla görüşmeden kafasının vu
rulması buyruğunu tekrarladı. Zincere 
vurulan sadrazam idam edilmek üzere dı
şarıya çıkarıldı. Basrancıbaşı onu öldür
meden önce diyeceği bir şey olup olma
dığını sordu. 
Bunun üzerine Sadrazam Daltaban Mus
tafa Paşa o zamana kadar hiçbir an Tan
rı'yı düşünmemezlik etmediğini, hizmet 
ettiği hükümdarıo nankörce kendisini 
ölüme yolladığını, diyeceklerini onun yü
züne bakarak söylemek istediğini, er geç 
ilahi adaletin haksızlığı cezalandıracağı
nı anlattı. 
Bu sözler sadrazarnın idam edilmesini 
durdurdu, fakat idam kararının geri alın
masını sağlayamadı. Sadrazam, kıskanç 
şeyhülislamın haksız kuşkularını başıy
la ödedi. O zamana kadar Sultan Il. M us-
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rafa'ya sevgiyle bağlı olan kamuoyu, 
Bosna ve Arabistan kahramanının öldü
rülmesini  şiddetle kınadı. Halk şairleri 
Edirne ve İstanbul kahvehanelerinde 
hükümdara karşı ağır sözler içeren şiir
ler söylemeye başladılar. 
Camilerde ise vaizler, "Vezir Rami Efen
di ile Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin 
hain olduklarını, Arabistan galibi ve 
Nemçe askerlerine karşı kalkan olan 
Daltaban'ın onların isteği üzerine öldü
rüldüğünü, eğer gerçekten suçlu ise yal
nızca aziedilmesi gerektiğini, ha wl düş
manlara karşı başka görevlerde buluna
bileceğini" söylüyorlardı. Şeyhler ise 
"İstanbul sefaJet içinde kıvranırken, ha
in vezirlerin padişahı Edirne'de tuttuk
larını, Feyzullah Efendi'nin damadı ol
mak ve Köprülü adını taşımaktan başka 
bir özelliği almayan on sekiz yaşındaki bir 
kaymakamın onları yönettiğini, şeyhülis
lamın dini görevleri parayla sattığını, 
evinde devlet hazinesi kadar muazzam 
bir servet gizlediğini" anlatıyorlardı .  
Teokratik ve askeri d iktatörlük yöne

timlerinde bir çeşit denge kuvveti olan 
bu kişilerin sözleri adeta, E dirne 'ye 
kaçmış hükümete karşı İstanbul'da din 
adamlarının, cebecilerin, yeniçerilerin 
ayaklanmasına neden oldu . 
Köprülü Ailesi'nden olan on sekiz yaşın
daki kaymakam, başkenti büyük bir ça
bayla yönetmeye çalışıyor, fakat yaşının 
verdiği deneyimsizlik yüzünden ayaklan
mayı bastıramıyordu. Sarayında kuşatılan 
genç Köprülü ölümle tehdit edildi ve son
ra halk tarafından görevden azledildi. İs
yancıların isteği üzerine Firari Hasan 
Paşa, kaymakamlığa atandı. 
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Halk ve asker Vezir Kavanoz Ahmed Pa
şa'yı sadrazamlığa, Mehmed Efendi'yi de 
şeyhülislamlığa getirdi. 
Halkın seçtiği hükümetin buyruğuyla 
başkentin kapıları kapatılarak Edir
ne'yle her türlü ilişki kesildi. 

Padi§ahın Ordusu 
İsyancılara Katıldı 
Bu arada gönderdiği elçiler başkentin ka
pılarından geri çevrilen Padişah Il. Mus
tafa, Edirne'de korkusundan titriyordu. 
Birkaç gün sonra elli bin kişilik bir ordu 
İstanbul'dan ayrılarak tehditkar bir biçim
de Edirne üzerine yürümeye başladı. 
Edirne'ye yakın Havsa kasabasında du
ran isyancılar, padişaha elçi gönderdiler. 
Başkaldıranlar Sultan II .  Mustafa'ya 
karşı değil de, onun otoritesine sığınmış 
Sad razam Rami Paşa ile şeyhiiiislama 
karşı ayaklandıklarını, eğer bu kişilerin 
kelleleri teslim edilirse, itaat içinde ls
tanbul'a döneceklerini bildirdiler. 
Ayaklanmanın kendi kendine söneceği
ni tahmin eden Padişah II. Mustafa, baş
kaldırı olaylarını uzun süre izledikten 
sonra, asileri ezmeye pek hevesli olma
yan bir orduyu üzerlerine gönderd i. 
Belki çekingenliğinden, belki de küçüm
sediğinden isyancıların üzerine giden or
duya komuta etmedi. Yokluğu kendi or
dusunda da ayaklanmanın yayılmasına 
neden oldu. 
Isyancıların seçtiği şeyhülislam, karşılık
lı duran iki ordunun arasına girdi, elin
deki Kuranıkerim'i göğe doğru kaldıra
rak, Edirne askerlerini yu muşatan bir ko-

nuşma yaptı. Sözünü bitirdiği zaman iki 
ordu bir anda kaynaşarak aynı dava uğ
runa Edirne'ye yürümeye başladı. 

Şeyhülislama İ§kence 
Yapıldı 
Sadrazam Rami Paşa ile Şeyhiiiislam 
Feyzullah Efendi, askerlerin bir bütün 
olarak Edirne'ye girmesini beklemiyor
lardı. Buna rağmen şeyhülislam, Varna'ya 
doğru kaçmaya başlamıştı. Fakat kendi 
tahtını kurtarmak için iki danışmanı'n ın 
kellelerini feda etmenin gerektiğini an
layan Padişah II. Mustafa, şeyhülislamı 
gizlice bostancılara izlettiriyord u. 
Bir süre sonra bostancılar tarafınd·an ya
kalanıp Edirne'ye getirilen Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi, Daltaban'ı idam ettir
mesinin cezasını uzun işkenceler sonun
da gelen ölümle ödedi. Servetini gizle
diği yeri itiraf ertirmek için dizlerine çi
viler çakılmıştı. Cesedi Meriç Irmağı'na 
atıldı. Günahsız karıları ve çocukları da 
halkın hakaretlerine uğradı. 

Il.  Mustafa Tahttan inmek 
Zorunda Kaldı 
Bu arada Sultan II .  Mustafa hala kendi
sini tehdit eden ölümü ya da tahtan in
dirilmeyi önlemek için isyancıların ko
mutanına sadrazamlık önerdi. Bu gecik
miş lütuf ancak askerlerin merhametiy
le karşılık gördü. Tahtı bırakması karşı
l ığında yaşamına dokunulmayacaktı. 
Her ne kadar Tanrı'nın yeryüzündeki 
gölgesine karşı ayaktanmış olsalar da ha
la padişahlarına saygı gösteren Osman-
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lılar, birkaç cinayet ile onu tahta tutmak 
zorunda kalabilirlerdi. Yerine padişah ilan 
edilen kardeşi veliaht şehzade III .  Ah
med ile öteki şehzadeler henüz onun eli 
altındaydı. Askerlere birkaç ceset vere
rek, Osmanlı Hanedam'nın tek ferdi ola
rak tahtını güvence altına alabilird i .  
Padişah yaşamını ve tahtını kurtarmak 
için cinayet i.slemesini öğütleyen danış
manlarının sözünü dinlemedi. Veliaht 
şehzade Ahmed'in çile doldurduğu da
irenin kapıların ı  açtırdı, kardeşi Sultan 
Ahmed ile kucaklaştı. Ona milletin iste
ğini bildirdi. l ik olarak kendisi kardeşi
ne boyun eğdi ve onu tahta oturttu. Son
ra Sultan Ahmed'e şunları söyledi: 
"Kardeşim, unutma ki saltanat sürdüğüm 
sürece senin canını bağışladım ve her tür
lü serbestliği verdim. Senden dileğim ba
na da aynı biçimde davranmandır. Padi
şahların kardeşi ve oğlu! Sen her zaman 

iiliiii Osm�,/, luıdulkn 
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tahta layıksın. Ama bir an olsun aklından 
çıkarma ki vaktinden önce tahta çıkarıi
manı isyancıların ve hainlerin desteğine 
borçlusun. Eğer bu hareketlerini ceza
sız bırakırsan, sana da bana yaptıkları gi
bi davranacaklardır." 
Tahtı bırakan Sultan II .  Mustafa böyle
ce öcünü n alınmasını yeni  padişaha bil
d iriyordu. Bu sözlerden sonra II. Mus
tafa üzüntüler içinde geçirdiği ilk genç
lik yıllarının anılarını taşıyan Eski Saray'a 
çekildi. 
B ir şaşkınlık anında tahta geçmiş, bi; is
yan sonunda indirilmiş, imparatorluğun 
çöküş anında yazgının gösterdiği bir 
kahraman olarak kabul edilmiş, zafer 
içinde yükselirken Zenta'da sadraza
rnın itaatsizliği yüzünden yenilmiş ve 
Karlofça Antiaşması ile imparatorluğa 
sağladığı gerekli mutlu barışa rağmen 
milletinin nankörlüğü ne hedef olmuştu. 

z 

Karlofça Antiaşması 'ndan sonra Osmanlı imparatorluğu 'nun sınırları 
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28. BÖLÜM 

Tedhirli Padişah 
23 Ağustos 1 703 günü yeni Padişah 
Sultan III. Ahmed İstanbul 'un yolu nu 
tuttuğu sırada bir padişahtan çok bir tut
sağa benziyordu.  

dan beri onun tek politikası olmuştu. 
Şimdi başarıyla sonuçlanan bir isyana ve 
kendisini tahta oturtan haksız bir olaya 
gülümsemek zorunda olduğunu bili-
yordu. Ancak, şimdiden kardeşinin 
öcünü nasıl alacağın ı  ve kendisinin de 
h ed d olacağı tehlikeleri nasıl önleye
ceğini  tasarlıyordu. 

Ağabeyi II. Mustafa'dan on iki yaş 
daha gençti. Çok düzgün olan 
yüz hatları pek erkekçe değildi. 
Sarayın loşluğu benzine bir 
solgunluk vermişti. Fakat 
ağabeyi Sultan Mustafa'nın 
kendisine duyduğu sev

Bir gün önce padişah olan talihsiz 
_· ··;:.ı�*""� ·�r II. Mustafa ise, haremini ve çocuk-

gi sayesinde köşklerde 
sahip olduğu özgür
lük havası onu, otuz 
yaşındaki bir -�---hükümdardan 
bek len ıneye
cek b i r  biçimde 
tahta hazırla
mıştı. 
Kendisini isyan Lı 
tahta çıkaranları cezaland ırmayı kafası
na koymuş olan bir hükümdarıo duygu
larını belli etmeme özelliği, çocukluğun-

larını taşıyan otuz arabalık mai
� yeriyle kardeşinin peşinden ge

liyordu. 
İstanbul halkı, pek az rastla

nan bir olayla karşı karşı
yaydı. Başkentliler taht

ta çıkarılan bir hüküm
darıo görkemli  dö

nüşüyle ,  tahttan 
indiri len bir padi

şahın ölene kadar 
� sürecek olan tutsak

_ __, lığa doğru üzü ntülü 
gid i� ı ıı ı  a y n ı  anda izliyordu.  

Il. Mustafa 'nın tuğrası 
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Güne§ idamların Üzerine 
Doğuyor 
İhtilalin elebaşıları için beslediği duygu
ları kamuoyundan daha iyi saklayabii
rnek için Sultan III .  Ahmed ağabeyinin 
bütün adamlarını görevlerinden uzaklaş
tırdı. lsyancıların hepsini imparatorluğun 
en yüksek makamiarına atadı ve hatta 
Feyzullah Efendi'nin sözüne kanmış 
olan annesi valide sultanı da Girit'e 
sürmekten çekinmedi. 
Saraya yerleşir yerleşmez ağabeyi Il .  
Mustafa'ya söz verdiği öç içi n  uzun sü
reli tuzaklarını ve darbelerini hazırlama
ya koyu ldu. Yeni Sadrazam Ahmed Pa
şa, küstahlığını suç ortaklarının kanını 
dökerek affettirmeye çalışıyordu. 
isyancı yeniçeriterin ağası Çalık Ah
med Paşa, III. Ahmed'in öç duygusunun 
ve sadrazarnın gönül borcunun ilk kur
banı oldu. Saray bahçelerinde düzenle
nen bir eğlencede Çalık için uygun bir 
tuzak hazırlandı. 
Padişah bu eğlenceye bütün vezirleri ve 
paşaları çağırmıştı. Bostancılara gizlice 
emir vererek, sahte bir bahaneyle davet
Iiierin atlarının ve at uşaklarının uzaklaş
tınlmasını istedi. Yemeğİn sonunda ye
niçeri ağasına yaklaşan sadrazam, ona bir 
onur hilatı giydirdi ve padişahın kendi
sini Kıbrıs Valiliği'ne aradığını bildirdi .  
Şaşkınlık içinde kalan ağa bu onur altın
da bir sürgün sezdi. 
"Benim suçum ne?" diye bağırarak aya
ğa kalktı. Kapıya doğru koşar adımlarla 
uzaklaşarak atına binip yeni bir isyanı ha
zırlamaya gitmek istedi. Kapıda kimseyi 
bulamayınca, hemen sahile doğru koştu. 
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Bir kayığa atlayıp kürekçilere onu kar
şı kıyıya ulaştırmalarını  emretti. Ancak 
kayıkçılar onu tam götürecekleri sırada 
yetişen bir ma beyinci ile cellatlar ağayı 
yakaladı. Yüzüne karşı idam fermanını 
okudular ve kılıcının kordonu ile boğdu
lar. Kayd!;a atılan cesedi suç ortaklarını 
fena halde ürküttü. Dürzi emirlerinden 
birinin torunoyla evli olan Sipahi Ağası 
Salih de boğduruldu. Her sabah bir ge
ce önce yapılan yeni idamlar ortaya çı
kıyordu .  
Elini bütün idam olayiarına bulaştılan 
sadrazam, her iki taraf için de nefret edi
len bir adam olmuştu. 
Sonunda silahtar gelerek devletin mü
hürlerini istedi. Genellikle ölümle biten 
bir azil karşısında kaldığını anlayan sad
razam korkusundan titremeye başladı ve 
bir türlü mührün kesesini çözemedi. 
Kendisine hitap eden silahtar, "Paşa, 
eğer hazinelerinin yerini söylersen ölüm
den kurtulursun" dedi. 
Bunun üzerine silahtarın kulağına eği
len sadrazam hazinelerin yerini açıkla
dı. Bu açıklaması sayesinde idamdan kur
tuldu ve lnebahtı'ya sürüldü. 

Kalaylıkoz Sadrazam 
Hala etkisini sürdüren isyancıların seç
tiği şeyhülislamın adamı olan Moralı 
Rum Damat Hasan Paşa devletin müh
rünü aldı sadrazam, padişahın isteği 
üzerine suçluların sahte bir güven duy
gusuna kapılmaları için zaman zaman ara 
verilen intikamları sürdürdü. lik kurba
nı, onu bu makama getiren şeyhülislam 
oldu. 
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Bu ayrıcalıklı isyancı saraya bir bahaney
le davet edildiğinde cezalan dırılacağını 
aklının ucundan bile geçirmiyordu. Gön
lü rahat olarak saraya geldi. İçeride onu 
bekleyen çavuşlar kollarından tuttukla
rı gibi Kıbrıs'a gidecek bir gemiye bin
dird iler. 
Bir süre sonra işi biten bir araç gibi göz
den düşen sadrazam da, III .  Ahmed'in 
kız kardeşlerinden biriyle evli olmasına 
rağmen İznik' e sürgüne gönderildi .  
Karısının soylu! uğu göz önünde tutula
rak eski makamına uygun bir maaş bağ
landı. Kandiye Muhafızlığı'nda bulunan 
eski saray baltacılarından Kalaylıkoz 
Ahmed Paşa, Divan'a başbakanlık etmek 
üzere Girit'ten çağrıldı. 
Çömlekçilik ve kalaycılık yapan Kayse
rili bir adamın oğlu olan Ahmed Paşa, 
baltacı olarak girdiği sarayda bütün rüt
beleri kazanmış, bu arada son iki padi
şahın anneleri olan valide sultanın ilgi
sini çekmişti. 
l ik mesleğinden dolayı halk arasında 
"kalaylı ceviz" anlamına gelen Kalaylı
koz lakabı ile anılan Ahmed Paşa, son
radan görmelere özgü debdebesi ve gu
ruruyla dikkati çekmiştir. Üç ay içinde 
sadrazamların taktığı sarığın ve giydİğİ 
elbiselerin rengini ve biçimini üç kez de
ğiştirip, teriikierin biçimleri hakkında çı
kardığı gülünç yasalardan sonra tamamen 
unutulup bir köşeye atılmıştır. 

Sarayda eskiden odun taşıyıcılığı yapan 
Baltacı Mehmed Paşa, Kalaylıkoz'un ye
rine getirildi. Entrikacılığı dehasının ek
sikliğini giderecek biçimde gelişmişti. Es
kiden yeniçerileri isyana kışkırtan ve o za
mana kadar cezasız kalmasıyla padişah ve 
valide sultanı tedirgin eden Hasan Paşa'yı 
katlettirmesiyle d ikkati çekti. 
Intikam duygusuna yapılan bu hizmet
ten dolayı memnun kalan ve artık sad
razamının bir hatasını bekleyen III. Ah
med, daha önce yaptığı gibi Balıacı 
Mehmed Paşa'yı da azietti ve Sakız'a 
sürgüne gönderdi. Mehmed Paşa oradan 
Erzurum Beylerbeyliği' ne atandı. 
Çorlu! u bir çiftçinin oğlu olan Silahtar Ali 
Paşa devletin mühürlerin i  teslim aldı. 
Daha önce yaptığı berberliği bırakarak 
rütbe rü tbe yükselmiş, Arabistan'da 
beylerbeyliği yapmış, el inin altında bu
lunan eyaleti savaşlar sonucu tam anla
mıyla Osmanlı egemenliği altına alarak 
burada düzeni sağlamıştı. 
Edirne olayına katılan arkadaşlarının 
birer birer ortadan kaybolmasından çok 
kaygılanan eski askerler, padişahın öldü
rülmesini sağlamak için yemin etmişler
di. E tmeydanı'nda1 toplanıp din adam
larını camiye çağırarak padişahın tahtan 
indirilmesi işini görüştüler. 
III. Ahmed'in haremi ve çocuklarıyla bir
l ikte Boğaz kıyılarında yaptığı gezinti sı-

1 Meydan-ı lah m ya da La him Meydanı da denir. Aksaray Yusufpaşa Çeşmesi karşısında Bayrampaşa Deresi boyunca 
uzanan Ahmediye Caddesi'nin sağındadır. Etmeydanı'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından ibrahim Paşa 
tarafından yeni odaların düzenlenmesi sırasında yaptınldığı san ılır. Sadrazam ibrahim Paşa yeni odalar yapılırken yeni
çerilere getirilen etierin kışlaya özel bir kapıdan sokulmasını uygun görmüş ve yeni açtırdığı yedi kapıdan birini bu işe 
ayırmıştı. Böylece Et Kapısı'nın karşısındaki alana "Etmeyda nı" denilmeye başlandı. Etmeydanı'nın çevresinde başka ku
ruluşlar da vardı. Bunlardan en ünlüleri, Yeniçeri Baruthanesi, Et Tomruğu (yeniçeri kasaphanesi), Etmeydanı Mescidi 
ve Yeniçeri Talimhanesi'dir. Etmeyda nı' nın adı ll. Mahmud zamanında Talimhane olarak değiştirildi. 
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rasında saraydaki yokluğundan yararlan
mayı düşündüler. 
İsyancılar E tmeydanı'nda toplanırken, 
Çorlulu Ali Paşa, III .  Ahmed' in  Bo
ğaz'daki yalısına haber gönderdi, sonra 
saraydaki sadık birlikleri toplayarak suç
luların üzerine yürüdü ve hareketlerine 
fırsat vermeden hepsini  ezdi. 

Romanlık Olay 
B irbirlerine rakip Hıristiyan mezheple
rinin sadrazarnın korumasını elde etmek 
ve karşı mezhepten olanların ezilmesi
n i  sağlamak için neden oldukları karışık
lıklar Çorlulu Ali Paşa'nın iktidar döne
mini bulandırdı. 
Fransa E lç isi Ferreol, C izvitlerin yardı
mıyla Ortodoks Patrikliği'ne gelen, fa
kat sonradan bu tarikat mensuplarına 
nankörce davranan Patrik Avedik'i, yi
ne Cizvitlerin kışkırtmaları sayesinde İs
tanbul'  dan kaçı rttı. 
B ir gemiye bindirerek Marsilya'ya yol
ladı. Fransa Kralı XIV. Louis'nin adam
ları tarafından önce lf Adası'nda2 bulu
nan bir şatoda, daha sonra çeşitli zindan
larda tutulan bu patrik bir daha ortalık
ta gözükmedi. 
Gizlice kaçırılması ve Fransız hükü
metinin bu olayı Divan'dan gizlemek 
için aldığı önlemler "Demir Maskeli 
Adam"3 adlı esrarlı öykünün, temelin i  
oluşturmuştur. 
Rum halkın ruhani önderinin böylesine 
küstahça sürülmesine karşılık Divan 

da, Fransızların korumasında olan Ciz
vitlere karşı baskı önlemleri aldı. Orto
doksiara duydukları ortak kinden dola
yı Cizvitlerle işbirliği yapan bazı İstan
bullu Katalik Ermeniler, sadrazarnın 
çavuşları tarafından tutuklanarak Tersa
ne Zindariı'na atıldı .  
Katalik Ermenilerin patriği Sari, altı ar
kadaşıyla idam alanına gönderildi. Gre
goryen Ermenilerin patriği Ther joanes 
idama nezaret ediyordu. Mahkumlardan 
altısı sadrazarnın ve cellatların huzurun
da din değiştirerek başlarını kurtardı. Ye
dincisi ise din uğruna öldürülmeyi kabul 
etti. Böylece idam edilen Camidas adlı 
Ermeni'nin cesedi daha sonra Balıklı'da 
bir mezarlığa gömüldü. Katalik Ermeni
ler hiila onun mezarını bir hac yeri gibi 
ziyaret ederler. 
Tarihçi Hammer bütün bu olayların 
tek sorumlusu olarak Cizvitleri gösterir. 
O çağlarda bu tip olaylar hem Batı 'da, 
hem Doğu'da sık sık görülüyordu. Özel
likle vicdanların ezilmesi konusunda 
Fransa ve İspanya kralları Osmanlılara ör
nek oluyorlardı. 
İşte Camidas' ın kan ında da bütün din
lerin ve mezheplerin tutucu yanları or
taya çıkmıştır. 

Dört Yaşındaki Kızını 
Nişanladı 
Çorlulu Ali Paşa'nıq gençliği ve gücü 
Köprülülerden beri görülmeyen bir 
enerj iyi Divan'a aktarıyordu. Paşanın ça-

2 Akdeniz' de, Marsilya'nın karşısındaki küçük ada. 1. François döneminde inşa edilen ( 1 524) müstahkem şato. Fran
sızlar devlet hapishanesi olarak kullanmışlardır. 
3 Lamartine'in sözünü ettiği öykü, Alexandre Dumas'nın 1 846 yılında yazdığı Monte Kristo Kontu adlı romanıdır. 
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basını ödüllendirmek isteyen padişah, 
kardeşinin kızı Emine Sultan'ı  ona eş 
olarak verdi. Yeğenierinden ikincisi Ha
tice Sultan da Köprülü'nün oğlu Fazı! 
Mustafa Paşa'nın oğlu Nurnan Paşa'yla 
evlendirildi. 
Çağdaş Osmanlı tarihçisi Raşid Mehmed 
Efendi,4 "Mezopotamyalı çiftçinin oğlu 
eski berberin düğün bohçasında bir baş 
sargısı, bir kolye, bilezikler, bir yüzük, bir 
kuşak, küpeler, el ve ayak bileklerini süs
lemek için halkalar vardı" diye yazar. 
Tarihçi Raşid Mehmed Efendi daha son
ra şunları anlatır: 
"Taşlarla bezenmiş ve daire biçiminde 
olan bu armağanlar, Doğu'da evlenen ka
dınlarca kutsal sayılır. 
Ayrıca değerli taşlarla işlenmiş bir ayna, 
yine mücevherli bir tül, ineili terlikler ve 
nalınlar, harnarnda kullanılmak üzere al
tın işlemeli takunyalar, iki bin duka al
tını verilen armağanların arasındaydı. "İki 

yeğenin düğünlerinden sonra padişah 
henüz dört yaşında olan kızı Fatma Sul
tan' ı  evlendirmeyi düşündü. 
Çorlulu Ali Paşa, padişahın Fatma Sul
tan'ı Silahtar Paşa 'ya vermesini engelle
mek için boşuna çaba harcadı. 
Sonunda yapılan bir nişan töreninden 
sonra Fatma Sultan için kırk bin duka al
tınlık bir çeyiz silahtara verildi. Üstelik 
padişah, hanedan ın serveti arasına Kıb
rıs Adası'nın gelirini de kattı. Nişan tö
reni son derece görkemli oldu. Padi.şah 
bu çeşit eğlencelerden pek hoşlandığı 
için birkaç ay önce de Hırvat bir cariye
den olan oğlu Şehzade Murad'ın doğu
mu dolayısıyla büyük şenlikler düzen
lemişti. 
Iki dini bayram, şehzadenin doğumu, Hz 
Muhammed'in hırkasının teşhiri ve hac 
kervanının hareketi dolayısıyla düzen
lenen şenliklerden başka ilk kez III .  Ah
med, Şimşirl ik5 Bahçesi 'nde rengarenk 

4 Türk tarihçisi ve şairi (ölümü 1 735). Medrese öğrenimi gördükten sonra Hacı  ilyas Med resesi'ne atandı ( 1 704). Ora
dan Ambergazi Med resesi'ne ( 1 7 1 1 )  ve sonra Hali l Paşa Med resesi'ne geçti. Daha sonra Sadrazam Ali Paşa tarafın
dan vakanüvislikle görevlendirildi ( 1 7 1 4) .  l l l .  Ahmed'in tahta çıkışından sonra meydana gelen olayları yazmaya baş
ladı. Mora ve Peterwardein seferlerine vakanüvis olarak katıldı. Damat ibrahim Paşa Naima Tarihi'ni yazarın kaldığı 
yerden yazmasını istedi. Raşid Mehmed Efendi bu isteğe uyarak 1 723'e kadar meydana gelen olayları yazdı. Önce 
Bayrampaşa, daha sonra da Ayasofya Medresesi müderrisliğine atandı. Süleymaniye müderrisliğine getirildi ve bu gö
reve ek olarak Haremeyn Müfettişliği verildi ( 1 723).  Aynı yıl Halep kadısı oldu. iran'a elçi olarak gönderildi. Rumeli 
Beylerbeyliği payesi verildi ( 1 728). Dönüşünde istanbul Kadılığı'na getirildi ( 1 729). Patrona Halil isyanı'ndan sonra is
tanköy'e, sonra Bursa' ya, oradan da Limni Adası'na sürüldü. Üç yıl sonra siyasal faaliyetlerde bulunmamak koşuluy
la affedildi. Hekimoğlu Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Anadolu Kazaskerliği'ne atandı ( 1 734). Yapıtları: Münşe

at (Nesirler), S1hhatabat (Sağlık Ülkesi), Divan, Vekayiname (Olaylar Kitabı). 
5 Topkapı Sarayı'nda hareme bitişik, on iki dairelik bir yerdi. "Kafes" de den irdi. Çevresini yüksek duvarlar ve şimşir 
ağaçları çevirirdi. Şehzadeler burada hücre mahkumları gibi yaşar, kimseyle görüşmez, hatta yazışamazlardı. Hasta 
olan şehzadenin yanına hekimler ancak padişahın izniyle girebilirlerdi. Şehzadelerin kendi aralarında da görüşmeleri 
yasaktı. Valideler Eski Saray'da oturur, padişah izin verirse şimşirliğe gelerek oğullarıyla görüşebilirlerdi. Padişahlar, 
bayram dolayısıyla yapılan törenin dışında şehzadeleri huzurlarına kabul etmezdi. Padişahın öz kardeşlerinin durum
ları ise ötekilerine göre biraz daha iyiydi .  Babasının ölümü ile, kafes hayatı yaşamaya mahkum edilen şehzadelerin öğ
renim leri de yarıda kalır, ancak okur yazar cariyelerden ders görebilirlerdi. Şimşirlik, Sultan l l .  Mahmud'un tahtta çık
masından sonra kaldırıldı. 
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Topkapı Sarayı 

Jale çiçekleri arasında ilkbahar bayramı
nı kutladı." 
Daha ileride Jale bahçeleri içinde Bo
gaz'da kutlanan bu çiçek bayramını an
latacağız. 

Şehzadenin Başı Vuruldu 
O yıllarda Cezayir'de faaliyet gösteren 
Osmanlı denizcileri yeni fethettikleri 
Oran kentinin anahtarlarını getirip padi
şaha sundular. İstanbul'da hazırlanıp 
yola çıkan donanmaların ve Herberilerin 
saldırılarından bıkmış olan Fas Kralı 
Hasan, III. Ahmed'e elçiler gönderdi. 
Vakanüvis lerin aniartığına göre , IV. 
Mehmed'in gebe cariyelerinden biri 
hacca giderken, gemisi fırtına yüzünden 
Fas kıyılarına sürüklenmiş ve orada bir 
erkek çocuk dünyaya getirmişti. l leride 
onu tahta geçirmeyi düşünen Faslılar, 
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şehzadeyi bir prens gibi yetiştirmişler
di. Şimdi lstanbul'a gelmekte olan Fas 
elçileri de yanlarında işte bu şehzadeyi 
bir saygı nişanesi olarak getiriyorlardı. Sa
kız Adası 'na geldiklerinde cari ye nin oğ
lu hemen hapsedildi. E lçilere de haka
ret edildi. Canlarını, ancak "elçiye zeval 
olmaz" geleneği sayesinde kurtardılar ve 
adadan kbvuldular. 
Fas kralının, şehzadenin soyu hakkında 
ileri sürdüğü inandırıcı kanıtlar zavallı 
gencin katiedilmesini hızlandırdı. Padi
şah ile akrabalık iddiasında bulunduğu 
suçlaması başının kesilmesine yetti. 

I. Petro Tarih Sahnesinde 
O zamana kadar karanlıkta kalan, fakat ba
şındaki adamın dehasıyla Kuzey'de Os
manlılar için uğursuz bir ışık saçan bir mil
let, Avrupa sahnesinde birdenbire ortaya 
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çıktı. Bu gelişmenin sonucu olarak bütün 
eğlenceler, idamlar, vezirlerin sık sık yer 
değiştirmeleri bıçak gibi kesildi. Bu mil
let Ruslar, bu adam da Çar Petro6 idi. 
Görünüşte zayıf bir kuzey ülkesi olan ls
veç ile daha o zamanlar tanınmamış 
dev bir imparatorluk olan Moskova 
Krallığı arasında ortaya çıkan çatışma rast
lantı sonucu iki ırkı karşı karşıya getire
cektir. Ruslar Kırımlılar tarafından iki kez 
yenilmelerine rağmen iki yüz yıl boyun
ca Osmanlıları geriye doğru iterek saldı
rılarını sürdürecektir. Nihayet öz bağım
sızlığı söz konusu olan Avrupa, silaha sa
rılarak Rusya i le avın ı  çekişecek ve 
bünyesindeki milletierin dengesini sağ
layacaktır. 
Şimdi, Kuzey Denizi kıyılarında dolaş
mak üzere bir süre Akdeniz kıyılarını ter
k edelim. 

Leh Soylusu Mazeppa 
İsveçliler küçük, fakat kahraman bir 
milletti. Kralları XII. KarF zamanında ka
derin milletine verdiği kudret ve cesa
ret patlamasına tanık olmuşlardı. 
Sersernce hareketleri ve kahramanlığı ki
şiliğinde toplayan ve insanı hayranlık 

ile acıma duyguları arasında bocalatan XII. 
Karl, ülkesinin küçüklüğü ne rağmen za
fere karşı duyduğu ihtiras çok büyüktü. 
Kaidesine göre fazla iri bir heykel gibi, 
Avrupa'n ın kozeyinden evreni seyreden 
lsveç' i  eziyordu. Sekiz bin adamıyla 
seksen bin Rus 'un galibi, Danimarkalı
ların korkusu, Lehistan'ın zapt edicİsİ ve 
nihayet Poltava kentinde 8 Temmuz 
1 709'da Rusların mağlubu olan XII .  
Karl, Besarabya'ya sığınarak Osmanlı İm
paratorluğu 'ndan yardım istemiş ve Rus
ya'ya savaş ilan etmesi için Divan'ı sıkış
tırmaya başlamıştı .  
Herhangi bir sürtüşmeden kaçınan Rus
lar, İstanbul'a yolladıkları elçiler ile 
Karlofça'da imzaladıkları iki yıllık barı
şı birkaç yıl uzatmak istediklerini  açık
lıyorlardı. 
Ancak, iki büyük devleti ayıran Karade
niz kıyılarında Rusların öncü kuvvetle
ri olan Don Kazakları ile Osmanlı Dev
leti 'ne bağlı Kırım Türklerinin karşılık
lı çatışmaları sonucu her an bir savaş çı
kabilirdi. 
Savaş, barbar, ikiyüzlü ve serüvenci bir 
dehaya sahip bulunan Kazakların hatma
nı adı altında hükümdar olan ve aynı za
manda ihtirasın Kuzey'in en büyük kış-

6 Rusça da adı Pyotr Velikiy' dir (Moskova 1 672-Petersburg 1 72 5). Rusya imparatoru ( 1 682- 1 72 5). Çar Aleksey'in, ikin
ci karısı Natalya Narıyşkina'dan olan oğlu. "Büyük" ve "Deli" lakaplarıyla tarihe geçmiştir. Petro yoksul bir hayat sür
dü, çok basit bir öğrenim gördü. Sık sık yabancılar Slobodasına gidiyordu. Orada zanaatkarların işleriyle ilgileniyor, 
Hollandalllardan bilimleri ve gemiciliği, yabancı askerlerden askerlik sanatını öğreniyordu. Kendisi savaş oyunları dü
zenliyordu. Ayrıca eğlenmesi için model bir kale yaptırıldı. Petro kendisine oyuncak askerler yaptırdı. Bunları örnek 
alarak 1 687'de Preobrajenskiy ve Selmyonovskiy adlı muhafız alaylarını kurdu. Daha sonra bunlar yeni Rus ordusu
nun çekirdeğini meydana getirecekti. Üvey kız kardeşi çar na ibi Sophia tarafından öldürmekle tehdit edilen Petro, ön
ce yakınlarını uzaklaştırdı, sonra Sophia'yı bir manastıra kapattırdı ( 1 689). Annesi ölünce ( 1 694), Rusya'nın tek ege
meni oldu. Rusya Petro'nun zamanında her alanda büyük hamleler yaptı. Petro bütün yeniliklerden geriye dönüş teh
likelerini yok etmek için çarın kendi varisini kendi atamasına ( 1 72 1  fermanı) karar verdi. 
7 Osmanlıların "Demirbaş Şarl" dedikleri, Fransızların adını "Charles" diye yazdıkları i sveç Kralı. Çar 1. Petro'ya yeni
lince Osmanlı Devleti' ne sığındı. 

8 1 7  



O S M A N L I  T A R İ H İ  

kırtıcısı olarak ortaya çıkardığı bir adam 
tarafından körükleniyordu. Bu adam 
Mazepa'dan başkası değildi .  Yazgısı, i l
kel kavimlerin gizemli, felaket dolu ve 
hemen hemen efsanevi kahramanlarının 
yaşamları gibiydi. Bu kavimler liderleri
ni ya rastlantıya, ya hurafelere, ya da her 
ikisine birden borçludurlar. 
Lehistan kralının hizmetine girmiş olan 
genç Leh soylusu Mazepa, Podolyalı bir 
soylunun karısına aşık olduğu için suçlan
mış rı. Sevgilisiyle gizlice buluştukları 
bir gün koca tarafından yakalanan Maze
pa, o ülkelerin gelenekleri kadar garip ve 
barbar bir ölüme mahkum edilmişti. 
Vahşi bir atın sırtına bağlanmış, sırtında
ki yük yüzünden büsbütün azgınlaşan 
hayvan, onu aç susuz günlerce taşıyarak 
Kazakların ülkesi Ukrayna'ya getirmişti. 

İhtiras ve Aşk Kurbanı 
Rastlantı ve vücudunun direnci sayesin
de ölmeden Ukrayna 'ya kadar gelen 
Mazepa, yorgu nluktan b itkin düşen 
atın sırtında göçebe bir Kazak toplulu
ğuyla karşılaşmıştı. Cezaya çarptırılan 
adamın inanılmaz bir biçimde sağ oldu
ğunu gören Kazaklar, onu ülkelerine yol
lanmış doğaüstü bir önder olarak kabul 
etmişlerdi .  
Mazepa'yı artan indirip, çadıriarına taşı
mışlardı. Kısrak sütüyle besleyerek iyileş
tirmişler ve ona kutsal varlıklara gösteri
len saygıyı göstermeye başlamışlardı. 
Mazepa'nın karşılaştığı bu ilgi giderek 
bütün Kazak aşiretleri arasında yayılmış, 
o da sahip olduğu yakışıklılığı, cesare
ti ve üstün bilgisi sayesinde kısa zaman-
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da bu barbarları kendisine sıkı sıkıya 
bağlamıştı. Kazakların ihtiyar harmanı 
Samol ioksiç, Kırıml ılarla yapılan bir 
savaş sonunda kayıplara karışınca açık
göz Mazepa, Kazakların hatman ı seçil
mişti. 
Kahramanlığına politikayı da ekleyen 
Mazepa, Kırımlılara, Lehlere ve Os
manlılara karşı kendisinden güçlü bir 
müttefik olarak Rus İmparatorluğu'nun 
başına geçen Çar Petro'yu seçmişti. 
Ödül olarak Rus çarı tarafından Ukra1-
na prensi ilan edilmiş, kısa zamanda alt
mış bin kazak atiısından oluşan bir ordu 
kurarak Rusların öncü kuvvetleri haline 
gelmişti. 
Mazepa Azak Kalesi 'ne yapılan saldırı
da önemli rol oynamış rı. Se bat sahibi ol
madığı ve nankör davrandığı için, Rus
ları yenecek gibi görünen lsveç Kralı XII. 
Karl ile anlaşmıştı. Pultava'da kesin ye
nilgiye uğrayan İsveçlilerin peşinden git
mekten vazgeçmişti. 
Mazepa bu sefer samimi olmak yerine, 
ateşli bir gayretkeş kesilip kendi adam
larını çara, çarı da Kazaklara karşı kışkırt
maya başlamıştı. Fakat bütün hainler gi
bi kendi hileleri içinde bunalmış, sonun
da Ruslar tarafından ikiyüzlü, Kazaklar 
tarafından hain ilan edilmişti .  Onurunu 
ve tahtını bırakarak Bender'e kaçmak zo
runda kalmıştı. İhtiraslarına alet ettiği üç 
ülke artık elinden tamamen çıkmıştı. 
Şimdi ölmek için ona sığınacak tek bir 
toprak kalıyordu .  O yer Osmanlı Devle
ti'ydi. Lord Byron'un hakkında şiirler 
yazdığı Mazepa tarih tarafından bir kış
kırtıcı, ezeli bir kaçak ve ikiyüzlü bir se
rüvenci olarak anılacaktır. 
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Şimdi kendini Osmanlılara satan Mazepa, 
Kırım hanını Azak'ta üslenen Ruslara 
karşı bir sefer açmaya ikna etmişti. Sad
razam Çorlu lu Ali Paşa büyük savaş günü 
gelip çattığı zaman Mazepa ile Demirbaş 
Şarl'ı iki büyük yardımcı gibi görüyordu. 
Lehistan elçisine, "bir elime kralınızı, 
öteki elime kılıcıını alarak XII. Karl'ı iki 
yüz bin askerle Moskova'ya kadar götü
receğim" diyordu. 
Isveç Kralı Demirbaş Şarl' ın ve Kazak
ların hatmanının sığındıkları yer olan 
Bender'de Mazepa'nın ani ölümü sad
razaının çabasını askıya aldı. İstanbul'da 
Leh elçisi�in entrikaları, valide sultan ve 
kızlarağası i le olan ilişkileri Çorlulu A
l i 'nin düşürülmesi üzerinde yoğunlaşı
yordu. 
Le h elçisi tarafından parayla satın alınan 
bir Rum, cuma günü camiden dönen pa
dişahın önüne çıktı ve başı üzerinde ya
nan bir hasırı tutarak toprağının saldırı
ya uğradığını anlatmak istedi. 
Padişah tarafından saraya götürülecek şi
kayeti dinlenen Rum, sadrazaının poli
tikasına ağır bir darbe vurdu. Rum'un 
verdiği yazılı dilekçe, Sultan III. Ahmed 
tarafından Silahtar Damat Ali Paşa'ya 
okundu. 
Böylece bir iftiranın doğruluğu, kin ve 
kıskançlıktan başka bir şey duymayan bir 
adaqıa soruluyordu. 

Damat 'ın Dolapları 
Silahtar Damat Ali Paşa, efendisi üzerin
de vaktiyle Manisalı çobanın Kanuni Sul
tan Süleyman üzerindeki etkisine sahip
ti. Padişahın av seferleri sırasında bir or-

manın derinliklerinde odundan manga! 
kömürü yapan babasının yanında güzel
liği ve zekasıyla dikkati çeken Ali, sara
ya götürülmüş, içoğlanları arasında yetiş
tirilm iş, babasının mesleğinden dolayı 
Kömürcü la�abıyla anılmış ve padişahın 
yakın dostluğu içinde büyümüştü. 
Valide sultan tarafından korunmuş, ve
zirlerinden saygı görmüş, genç yaşta si
lahtarlık gibi önemli bir makama yüksel
mişti. 
Damat Ali Paşa, sadrazamlık gibi bir ma-• 
kama gelebilmek için henüz çok genç ol-
duğundan, ancak padişahı etkileyerek 
yezirleri yükseltmek ya da görevden al
makla yetiniyordu. Lehler tarafından sa
tın alınan Rum'un verdiği dilekçe ve si
lahtarın entrikaları, III .  Ahmed'in hid
detini  uyandırmaya yetmişti. 
Padişah, sadrazaını saraya çağırarak müh
rü geri almak istedi. 

••canım Sizin Elinizde" 
Suçlaınaların gerçekdışı olması, ihtiyar 
sadrazaının bir devlet adamına yakışır bi
çimde kendini  savunması, Padişah III .  
Ahmed' i  çileden çıkardı. Hatta Sultan 
III .  Ahmed, Çorlulu Ali Paşa'ya vurmak 
üzere kılıcına bile sarıldı. 
İhtiyar sadrazam gururla, padişaha şun
ları söyledi :  
"Bana istediğiniz kadar vurabilirsiniz, ca
nımı alabilirsiniz. Zaten uzun zamandan 
beri yaşaınım sizin elinizdedir. Yaşantı
mı size adamak için elimden gelen her 
şeyi yaptım. Size hizmet edebilmek 
için düşmanlarınızın ve halkınızın kini
ne hedef oldum. Eğer elinizden gelirse 
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beni cezalandırın, ki benden sonra gele
cekler efendilerine yaşamlarını adama
nın ne demek olduğunu öğrensinler. " 
Belki davranışından duyacağı pişmanlık
tan, belki de ihtiyar vezirin ordu içinde 
sahip olduğu saygınlık ve güvenden 
çekindiği için, padişah kılıcını odanın bir 
köşesine fırlattı ve sadrazamını Midill i  
Adası'na sürmekle yetindi .  

"Ben Odun Yarmak İçin 
Y eti�tirildim" 
Köprülü Mehmed Paşa'nın toru nu ve 
Köprülü'nün oğlu olan Fazı! Mustafa Pa
şa'nın büyük oğlu Nurnan Paşa, irs i  
olarak ailesinden ald ığı yetenekle genç 
yaşında politikada olgunlaşmıştı. Bundan 
dolayı hem silahtara yol açmak, hem de 
valide sultanı memnun etmek için sad
razamlığa getirildi. 
Nurnan Paşa, Demirbaş Şarl' ın kahra
manlığına hayran olan Leh elçisi tarafın
dan kandırılmıştı. Rusların sahte dini tel
kinlerle Mora ve Makedonya Rum hal
kına propaganda yaptığına, hatta Kara
dağlılar arasında bile propaganda yuva
ları kurd uğuna inanmıştı. 
Rusların Hollanda 'da bastırdıkları ve 
Yunanistan 'da dağıttıkları, bir yüzünde 
"1 .  Petro, Rusların ve Yunanların impa
ratoru" ibaresi bulunan bir madalyonu 
eline geçirmiş olan III. Ahmed, genç sad
razaını gibi, görüşme maskesi altında yü
rüttüğü soğuk savaşı açık bir savaşla so
nuçlandırmak istiyordu. 
Dniester ağzından çıkan bir Rus donan
ması, Osmanlı gölü halindeki Karade
n iz'de birdenbire sancağını çekti. Bek-
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lenmedik b i r  anda Boğaz'dan geçerek 
padişahın sarayının topları karşısında 
limana demir attı. 
Sultan III. Ahmed sadrazamına, "Çar bu
nadı mı? Yoksa bu yeni İskender, evre
ni fethetmek sevdasında mı? Derhal bu 
olayı cezalandırın" dedi .  
Çorlulu Al i  tarafından binbir zahmetle 
doldurulan, fakat Damat Ali Paşa ile va
lide sultanın israfıyla yine boşalan dev
let hazinesinin çabuk, fakat halkı ezen  
parasal önlemlerle doldurulması il,lin 
Nurnan Paşa'ya talimat verildi. Halkın 
kesesine dokunan önlemleri almayı ke
sinlikle kabul etmeyen Nurnan Paşa gö
revden alındı ve Eğriboz'a sürüldü. 
Sarayın ihtiraslarına daha yumuşak dav
ranan Baltacı Mehmed Paşa devletin 
mühürünü aldı. Hazineyi doldurdu. Bir
kaç hafta içinde Edirne havzasında iki 
yüz bin asker topladı ve 1 Nisan 1 7 1 1 gü
nü başkomutanlığı devralmak üzere İs
tanbul'dan hareket etti. 
Gitmeden önce padişahına yaptığı ziya
rette, "Azametli padişahım unutmasın
lar ki, ben elimde balta odun yarmak için 
yetiştirildim, kılıçla dövüşmesini pek bil
mem. Devletime fedakarlıkla hizmet et
meye çalışacağım. Fakat yenilirsem, ta
lihsizliğimden dolayı beni sorumlu tut
mayın" dedi. 

Çar Kıskaca Alındı 
Boğdan, açılan sefere sah ne olacak yer
d i. Kırım hanı yüz bin atiısıyla sadraza
mı beklemek üzere bir süredir Bağ
dan'da karargah kurmuştu . O eyaletin 
prensi Rum Mavrokordato'dan memnun 
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olmayan Kırım hanı, onun yerine Kan
temir'i prensliğe seçmişti. 
O da bir süre sonra Osmanlıların güveni
ni kötüye kullanmış, Ruslada gizliden giz
li ye haince ilişkiler kurmuştu. Tersine, 
Eflak prensi olan Brankovan da Ruslara 
bağlı gibi görünmüş, fakat tamamen Os
manlılara hizmet etmişti. Tutsaklıkları
nı entrikalarla ödetıneye çalışan Osman
lı politikasının bu hizmetkarları arasında 
böyle çifte ihanetler sık sık görülecektir. 
Bu arada çar, lsveç kralını bozguna uğ
ratan yüz bin kişilik ordusunun başında 
Kazakların ülkesinde ilerliyor, en değer
li komutanı Prens Scheremetov'u yirmi 
beş bin adamla Boğdan'ı ve on bin 
adamla da Besarabya'yı istilaya gönde
riyordu. Uzun bir süre Osmanlı ve Rus 
kanlarıyla akınaya devam edecek olan 
Prut lrmağı'nın kıyıları, ilk kez iki düş
man ırkın ordularının karşı karşıya gel
melerine ve birbirlerini bakışlarıyla ölç
melerine tanık olmaktadır. 
Osmanlıların sayıca üstünlüğü ve heybe
ri karşısında çarın şansının az olduğu ilk 
bakışta fark ediliyordu. Çar, derinliğini ve 
yollarını bilmediği ormaniara sırtını vere
rek, sadrazarnın kalabalık ordusundan 
kurtulmak için tamamen çekilmeye de, 
umutsuz bir biçimde zaferi için savaşma
ya da cesaret edemedi. Ordusunu çıplak 
ve engebeli bir araziye çekti. Atlarının ve 
ordusunun su ihtiyacını karşılamak için 
Prut'tan bile yararlanamıyordu . 

Üç yüz bin Osmanlı, Eflaklı ve Bağdan
lı Rusların gözü önünde ırmağı aştı .  
Kanatlarını bir hi lal  gibi açarak ormanın 
önünde karargah kurmuş olan çarı kuşat
tılar. Tabyalan içinde onu hapsettiler. 
Daha savaşmadan Baltacı Mehmed Pa
şa, Moskofların imparatorluğunu, ordu
sunu ve çarını kılıcının altına almıştı. 

Çarın Ba�arısı 
Bir süre için Ruslada Osmanlılar arasın
da Prut kıyılarında meydana gelecek,vu
ruşmanın öyküsüne ara vererek, tarih 
sahnesinde yeni  ortaya çıkan millet ile 
çarının nasıl o hale geldiklerini anlatma
ya çalışalım. 
Şimdiye kadar belgeler arasında unutul
muş bir görevlinin bir bölümü eksik anı
ları, nihayet Theophile Hall ez tarafından 
ortaya çıkarılmış, Çar Petro, metresi ve 
daha sonra karısı olan Katerina ile Prut 
bataklıklarında meydana gelen olayları 
çok değişik ve ilgi çekici bir biçimde or
taya koymuştur. 
Bu adam, o çağın olağan olayları sonun
da Çar Petro'nun yakın arkadaşlığını ka
zanmış ve onun ordusunda hizmetler gö
ren Villebois'dan başkası değildir. 
Bu elyazması belgenin bizim konumu
zu ilgilendiren bir başka noktası da, 
Rusların yeniçerilerini andıran Strelt
siy'in8 yok edilmesiyle başlamasıdır. 

8 Eski Rusya'da Çar IV. ivan tarafından 1 5 50'de kurulan askeri birliğe verilen ad. (Kelime çoğuldur, tekili ise strelets'tir.) 
Ömür boyu süren askerlik görevi babadan oğula geçerdi. Moskova bölgesindeki topraklar kendilerine verilirdi. Stre
letsler bütün sınıflardan alınırdı. XVI. yüzyılda ayrıcalıklı bir birlik haline geldiler. Askerler fırsat buldu kça ticaret ve el 
sanatlarıyla da uğraşırlardı. Bir süre sonra disiplin tanımamaya başladılar. Özellikle Sophie'nin naipliği sırasında ayak
landılar ( 1 682) .  Çar Büyük Petro bu birliklerden yararlanmayı başardıysa da onlara güven beslemedi. 1 696'da bir kez 
daha ayaklandılar. Ayaklanma amansızca bastırıldı. Büyük Petro'nun emriyle Moskova'dan uzaklaştırıldılar ve 1 698'de 
kılıçtan geçirildiler. Böylece streltsiy ortadan kalktı 

821 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

O ana kadar Çar Petro 'nun yazgısında
ki değişiklikler hakkında çok şey bilin
mektedir. Litvanya asıllı Rus Romanof 
ailesinden Mihail Romanof 1 6 1 3  yılın
da tahta geçmişti. Petro da çar Aleksey'in 
ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş, ağa
beyi çılgın Ivan'dan sonra çar olmuştu.  
Fakat Ivan'ın adı altında devleti yöneten 
kız kardeşleri Sophie'nin kıskançlığına, 
baskısına ve tehditlerine hedef olmuştu. 
Yüz hatları, zekası ve deli cesaretiyle as
kerler arasında kendisini sevdirmişti. Bir 
saray entrikası sonunda Sophie safdışı bı
rakılınca Petro, on yedi yaşında tek başı
na iktidara sahip olmuştu. 
Çarların geleneğine göre soylular arasın
dan bir genç kızla evlenmiş, karısına çok 
eziyet etmiş, son derece barbarlıklar 
yapmış, kendisini içkiye, sefahata, zul
me vermişti. Fakat herkesin kendisine 
haklı olarak büyük lakabını verdirecek 
çalışmalardan hiçbir zaman sapmamış ve 
muazzam bir sürüden bir millet yaratma 
azminden asla vazgeçmemişti. 

Batı'nın Baskısı 
Her yönüyle kurucuianna benzeyen 
Ruslar, çariarına böyle bir düşünceyi il
ham ettirecek yetenekdeydi .  Kaynağı 
Türkistan'dan Baltık Denizi'ne, Bal
tık'tan Moskova'ya, M oskova'dan Do
ğu 'ya kadar değişen yollarda kaybolan ve 
temelinde barbar, görünüşte uygar, özel 
n iteliklerinde Rum'a benzeyen, inanış 
bakımından hurafeci, gelenekleri kozmo
polit, cesur ve savaşçı, bozkırlarında 
köle, ordularında itaatli, sarayda asi olan 

bu Slavlar eski ırkların bütün kötülük
lerini ve ilkel ırkların bütün erdemleri
ni bünyesinde toplamış gibiydi. 
Böyle bir milleti araç olarak kullanarak 
iki yüz yıl sonunda devlet adamları ve 
soylular sayesinde Avrupa'nın bütün 
uygarlığını kabul etmek ya da disiplin al
tına alınmış barbar ordularla Batı dünya
sını istila etmek işten bile değild i .  
Batı ve Doğu dünyasının yazgısı, Çar Pet
ro'nun politikasına sıkı sıkıya bağlıydı. 
Kuzeyde kışkınılan Isveç Kralı Demirbaş 
Şarl, Rusların Baltık yönüne yayılmasına 
neden olmuştu. Hiddet ve gurur Rus
ya'nın kurucusunu Finlandiya'ya kadar 
yayılmaya itmiş, Baltık Denizi kıyısında 
yeni bir başkent, yani Petersburg'u kur
muş, temasta bulunduğu Batılı devletle
rin görenekleri, politikası, do nanması ve 
ordusuyla rekabete girişmişti. 
Bu rekabet Çar Petro'nun en büyük ha
tası olmuş, Batı'nın ve kuşkusuz Rusların 
felaketine yol açmıştır. Batı, Rusları buz
lu çöllerinde kalmaya mahkum etmiştir. 
Oysa Slavlar iklim ve zenginlik bakımın
dan daha elverişli olan Doğu'ya çok daha 
az zorlukla karşılaşarak yayılabilirlerdi. Çar 
Deli Petro'nun büyük hatasını yargıladık
tan sonra, şimdi onun ilk yıllarına, Besa
rabya'ya yaptığı seferin ve kurtuluşunu 
sağlayan mucizenin öyküsüne dönelim. 

Petro Kelle Uçurdu 
Çar Petro, Avrupa'yı saygı, arayan bir hü
küm dardan çok, ders almaya ve uygar
lık örnekleri seçmeye gelmiş bir düşü
nür olarak gezdi.9 Moskova'ya, milleti-

9 Çar Petro, Avrupa'nın her şeyini tanımak ve öğrenmek amacıyla Avrupa'yı dolaştı ( 1 697-1698). Kimliğini gizleye
rek el altından gemi inşaatı uzmanlarıyla anlaştı. Bizzat kendi, bir işçi gibi Hollanda tersanelerinde çalıştı. 
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ne yeni  bir ruh vermek ihtirası ve onu 
uygarlaştırmak için uyguladığı zulme 
karşı çıkacak her şeyi yok etme azmiy
le dönmüştü. Karş ısındaki en önemli 
güç, barbarlığın koruyucusu olan strelt
siy idi .  Rusya 'da bıraktığı adamları bu 
muhafızların, abiası Sophie tarafından 
kışkırtıld ığını, yokluğundan yararlana
rak bir hükümet darbesi yapacaklarını 
haber verdiler. 
Petro, tahta çariçenin geçirileceğini  öğ
renince beklenmedik bir anda Mosko
va'ya gelmişti. 
Şimdi, biraz önce sözünü ettiğimiz bel
geden sağlanan dramatik ve renkli öykü
yü olduğu gibi buraya alıyoruz: 
"Bu haber Petro'nun gezisini  hemen 
kesmesine ve ülkesine dönmesine ne
den oldu. Moskova'ya geldiğinde yaban
cı askerlerin komutanı Patrick Gor
don'un önlemleri sayesinde her şeyi 
düzen içinde buldu.  
Streltsiyin iki kısma ayırdığını ve her bi
rinin ayrı bir yol izlediğini öğrenmiş olan 
Patrick Gordon, on iki bin kişilik yaban
cı birlikleriyle on bin kişilik streltsiyin 
önüne çıkmış, onları gafil aviayarak üç bi
nini kılıçtan geçirmiş, içlerinden sadece 
yedi bini kurtularak çeşitli bölgelere da
ğılmıştı. 
Streltsiyin bu ilk bölümü üzerinde ka
zandığı zaferden hiçbir biçimde rahatla
mayan Gordon, zaman kaybetmeden 
ikinci grup üzerine yürümüştü. Arkadaş
larının yenilgisini duymuş olan bu ikin
ci birlik çevresi bataklıklarla çevrili bir 
adacık üzerine yerleşmişti. Orada kuşa
tılan streltsiy teslim olmaya zorlanmış, 
hepsi silahlarını bırakınca kılıçtan geçi-

rilmişti. Geri kalanlar zincire vurularak 
Moskova'ya götürülürken, aynı anda 
çar da Moskova'nın bir başka kapısından 
giriyordu. 
Çar, Gordon tarafından gerçekleştiri
len zaferi-n streltsiyin geçmişte yaptık
ları işlere nazaran çok hafif bir ceza ol
duğuna inanıyordu. Streltsiy'in hırsızlar 
ve katiller gibi cezalandırılmasını istiyor
du. Nitekim sağda solda ele geçen ye
di bin streltsiy Moskova'da bir meydan
da toplandı, içlerinden iki bini asıldı, beş 

• 

bininin kafası kesildi. Bütün idamlar bir 
gün içinde yapıldı. 
Kafası kesilecek olanlar ellişer ellişer ge
tirilerek kütükler üzerine yatırılıyor ve 
bir anda kafaları vuruluyordu. Çar ve öte
ki soylular da ellerine bir balta almış cel
lat gibi durmadan baş kesiyorlardı. 
Bu binlerce kelle başkentin en yüksek 
yerlerine asıldı ve Petro'nun bütün ik
tidarı boyunca asılı kaldı. 

Soylu Bir Çariçe 
Streltsiy'in önderleri ise Prenses Sop
hie'nin hapsedildiği parmaklıklı pence
renin hizasına asıldı ve entrikacı prenses 
hapiste geçen beş altı yıl boyunca her 
gün bu korkunç manzarayı seyretmek 
zorunda kaldı. 
Gordon'un elinden kaçabilen birkaç 
bin streltsiy için bütün Rusya'da onları 
değil saklamak, bir lokma yemek vermek 
bile ölümle cezalandırıldı. Bu yüzden 
hepsinin sefaJet içinde yok olduğu sanıl
maktadır. 
Streltsiyin kadınları ve çocukları çorak 
ve ıssız bir yere sürülerek kendi başla-
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rına kalmaları ve bulundukları bölgeden 
dışarı çıkmamaları sağlandı. 
Bütün büyük yolların kenarlarına, üzer
lerinde streltsiyin giriştikleri ,suikasti 
ve uğradıkları cezaları yazan büyük pi
ramitler d iki lerek gelecek nesillerin 
d ikkatine sunuldu." 
Bu kıyım, Çar Petro'nun otoritesini kan
la yıkayıp sağlamlaştırdı. Suçlu ablasını 
ölünceye kadar bir yere kapatarak zorba
lığın ve isyanın harabeleri üzerinde güç
lenmiş geniş imparatorluğunda saltanatı
nı sürdürdü. Zulüm dolu mizacı ilk karı
sına ve çocuklarına karşı vahşi bir tavır ta
kınmasına kadar uzandı. Şimdi çarın sır
daşlarından bu olayları öğrenelim: 
Çar Petro'nun ilk karısı Yevdokiya Fyo
dorovna10 kuşkusuz çağının en talihsiz 
prensesidir. Evlendiğİnden beri yaşamı 
traj ik olaylarla örülmüş, eşine az rastla
nan bir yazgıya sahipti. 
1670 yılında Fedor Abrahamaviç Lopuk
hin'in zengin, köklü ve soylu bir kızı ola
rak dünyaya gelmişti. Çara sunulan yüz
lerce genç kız arasında güzelliği ile hü
kümdarın ilgisini çekmişti. 
Çar ile karısı arasındaki anlaşma havası 
uzun sürmedi.  Çariçe entrikadan ve 
görkemli yaşamdan hoşlanıyor, kocası
nı aşırı derecede kıskanıyordu .  Çar ise 

kuşkulu aşık bir karaktere, değişken bir 
yapıya sahipti. Üstelik kin duyduğu ki
şilere karşı amansızdı. 
Görüldüğü gibi bu iki mizaç asla birbir
leriyle anlaşamayacak bir düzeyde bulu
nuyordu . 

Çar Oğlunu Öldürttü 
Evliliğinin üçüncü yılında çar, Mosko
va'da Alman anne babadan doğmuş An
na Mons adında güzel bir kıza şiddetli bir 
şekilde aşık olmuştu . Yevdokiy8. bu 
genç kadını boş yere sürdürmeye çalış
mış, sonunda kocasını yanından kovarak 
kıskançlığını açığa vurmuştu. 
Petro karısından bıkmaya başladığı sıra
larda imparatorluğun en yüksek dini ma
kamlarıyla görüşerek evliliğinin iptal 
ettirilmesi için uygun bahaneler bulma
ya çalışmıştı. 
Genç çariçeye o olaydan sonra rahibe el
biseleri giydirilmiş ve bir manastıra gön
derilecek, kocası tamamen unutturul
muştu. Çar ise sürekli olarak metres de
ğiştirmiş, sonunda Prens Mentsçikov'un 
terk ettiği bir kadında karar kılarak ona 
taç giy d irmişti. Çocuklarını, Yevdoki
ya'dan olan meşru oğlu Aleksey'in 1 1  ye
rine veliaht olarak kabul etmişti. 

10 Büyük Petro'nun ilk karısı ( 1 669-Moskova 1 73 1 ). 1 690'da oğlu Aleksey'i doğurdu. Yevdokiya, Patrik Niko'nun, 
sonra Çar Petro'nun reformlarına karşı çıkan bir mezhebe (Raskolnikler) bağlıydı. Onlarla az çok işbirliği yaptı ve bu 
yüzden Yelena adıyla Suzdal'daki Pokrovskiy Manastırı'na kapatıldı ( 1 698). Manastırdan çıktı, aşığı binbaşı Gliebov 
ile evlenmeye niyetlendiği sırada, Çar Petro tarafından Petrokrepost Kalesi'ne attınldı ( 1 7 1 8- 1 7 2  7). Kardeşi Abraham 
Lapuhin'in başı kestirildi, aşığı Gliebov kazığa oturtuldu, oğlu Aleksey'e işkenceler yaptırıldı. 
11 (Moskova 1 690-1 7 1 8). Rus prensi, Çar 1 .  Petro ile Yevdokiya'nın oğlu . Ruhban sınıfının ve babasının politik kar
şıtlarının etkisi altında kalarak 1. Petro'nun reformlarına karşı duranların başına geçti. Babası tarafından halk düşma
nı ilan edildi. Viyana'ya, sonra Napali'ye kaçtı. Rus polisi tarafından yakalanarak Rusya'ya getirildi, hapse atıldı ve im
paratora karşı gelmekle suçlandı. Zalim işkenceler ve adaletsiz bır muhakeme sonunda yirmi sekiz yaşında öldü. 
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Gliebov adında bir subayla zina yaptığı 
kesin kanıtlarla ve bizzat kendi itirafıy
la anlaşılan Çariçe Yevdokiya bir kaleye 
kapatıldı. Çariçe, oğlu Aleksey' in hapis
hane köşelerinde ölmesine ve kardeşi 
Abraham Lopukhin'in Moskova'nın bü
yük alanında asılmasına tanık oldu ve ıs
tırap içinde yaşadı. 
Herkes çarın oğlu Aleksey'in, ölüm ka
rarı üzerine çıkan bir isyan sonunda af
fedilmesi sırasında öldüğünü sanmıştı.. 
Oysa o sıralarda Rus Sarayı'nda bulunan
lar, çarın oğlunu bir kez daha bağışladık
tan sonra hekimini  yanına göndererek 
hacamat etmesi için onu ikna ettiğini bil
mektedirler. Özellikle derin açılan ke
siklerden akan kan durdurulamayınca 
çarın oğlu Aleksey kan kaybından öl
müştü. 

Çariçenin �ığı Kazığa 
· Oturtuldu 

Gliebov ise çariçeyle yaptığı mektuplaş
madan sonra ele geçen mektuplarına rağ
men bir prenses in onuruna tek söz söy
lemernekte direnmiş, konuşmasını sağ
lamak için çarın emriyle yapı lan ağır iş
kencelere göğüs germiştir. 
Sonunda Çar Petro onu Moskova'da 
halkın gözü önünde kazığa oturtmuştu. 

Kazığa otunulmadan önce Gliebov'un 
yanına giden çar, artık Tanrı'nın huzu
runa çıkacağını, onun için her şeyi itiraf 
etmesi gerektiğini söylemişti. 
Zavall ı  adam ağır ağır başını çevirmiş, 
ölüm halinde bile masum ve namuslu bir 
kadına di l  uzatmayacağın ı  söyleyerek, 
nefretle iğrenç zalimin suratma tükür
müştü. 
Yevdokiya 1 7 1 8  yılından 1 727'ye kadar 
bir kaleye hapsedilmiş, hizmetine de ih
tiyar ve cüce bir kadından başkası veı;.il
memişti." 

Katerina'nın Olay Dolu 
Yaşamöyküsü 
Deli Petro'nun kalbinde Yevdokiya ve 
öteki rakibelerinden sonra yükselmesi
ni bilen Katerina, romantik olaylarla 
dolu yaşamısından dolayı, Osmanlıların 
Hurrem Sultanını andırmaktadır. 
Şimdi de Katerina'nın12 yazgısına çok ya
kından ve en samimi şekilde tanık olan 
çarın sırdaşının anlattıklarını dinleyim: 
"Gelecek nesiller için anlatılınaya en faz
la hak kazanan, en garip ve en çok 
olaylarla dolu olan bir yaşam öyküsü var
sa, o da Çar Petro'nun ikinci karısı Ka
terina'nın yaşamöyküsüdür. 

12 Rusçada adı Yekaterina Alekseyevna. Çar Petro'nun ikinci eşi. 1 684'te Letonya'da doğdu, 1 727'de Petersburg'da 
öldü. Polanya asıllı, hafif meşrep köylü kızı iken Çar Büyük Petro ile tanıştı. Büyük Petro, zekasını ve atak davranışla
rını beğenerek onunla 1 7 1 1  'de evlendi. 1 725  ile 1 727 yılları arasında Rus imparatoriçesi oldu. Kateri na, Çar Petro'nun 
ölümünden sonra, kocasının yaptığı olumlu devlet işlerini elinden geldiğince ve Prens Mentçikov'un yardımlarıyla ba
şarılı bir biçimde sürdürdü.  1 726'da sen at oyu etkisiz bırakan çok geniş yetkili bir özel yüksek konsey kuruldu. Bunun 
üzerine soylular sınıfı birbirine rakip birçok hizibe bölündü. Katerina kendisine halef olarak genç Prens Pyotr'u (Çar 
l l .  Petro) gösterdi. Petersburg Bi l im Akademisi, Katerina'nın zamanında kuruldu. ( ismai l  Hami Danişmend izah/i Os

manli Tarihi Kronolojisi adlı yapıtının 4'üncü cilt, 4'üncü sayfasında Katerina'dan "Livonyalı Marthe Rabe" diye söz 
etmektedir.) 
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Kocası olan Petro'nun yirmi yıl boyun
ca didik didik yaptığı araştırmalarına rağ
men, bir türlü karısının doğumunu ve 
kökenini örten esrar perdesini yırtama
masına rağmen biz bu konuda bazı 
ipuçları elde ettik. Çar Petro'nun ölü
münden üç ay, Katerina'nın ölümünden 
iki yıl önce rastlantı sonucu ortaya çıkan 
olaylar, çariçenin asıl adının Skravonski 
olduğunu, Derpt kentinde 1 684 yılında 
Katolik olarak dünyaya geld iğini göster
mektedir. Annesi ile babası, bütün Le
histan köylüleri gibi köle olarak ülkele
rini terk etmişler, Letonya'nın Derpt 
kentine yerleşmişlerdi. Fakat o sıralar
da yayılan veba göç etmelerine rağmen 
her ikisini de yakalamıştı. Henüz bakı
ma muhtaç halde iki çocuğu Tanrı'nın 
korumasına bırakmışlardı. Beş yaşın
daki erkek çocuk bir köylünün yanına 
verilmiş, kasabanın rahibi de üç yaşında
ki kızı evlat edinmişti. Fakat çok geçme-
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den veba rahip v e  ailesini de dünyadan 
ayırmış, böylece küçük kız ailesini ve do
ğumun u bilerneden yine ortada kal
mıştı. 
Marienburg kentinin başpapazı salgının 
biçtiği kasabaya gelmiş, önce papazın evi
ne giderek meslektaşının cenazesini kal
dırmak istemişti. Evde karşılaştığı sefil 
durumdaki kız çocuğunun ailesini bulmak 
için yaptığı bütün araştırmaları sonuçsuz 
kalınca, onu yanına almıştı. Başpapazın 
hemen hemen onun yaşında olan iki kı
zıyla birlikte büyütmüştü. Fakat on•altı 
yaşına gelen kıza, başpapazın oğlunun 
başka türlü baktığı ve genç kızın da bu aş
ka ilgisiz kalmadığı fark edilmişti. 
Ne kadar iyi yetiştirilirse yetiştirilsin, do
ğanın bazı anlarda akla galebe çalacağı 
iyi bilindiği için, genç kız Marienburg 
garnizonunda görevli genç bir subayla ev
lendirilmişti. 
Şu anda genç çiftİn evleome törenleri
ne katıldığını anımsayan bir tek kişi bul
mak mümkün değildir. 

Önce Mareşalin Oldu 
İsveç Kralı XII. Karl' ın hizmetine giren 
genç su bay, düğünün ertesi günü birli
ğiyle İsveç kralının ordusuna katılmış, 
oradan da Lehistan'a geçmişti. 
Kocasını bekleyen Katerina yine başpa
pazın evinde eskisi gibi günlerin i  geçir
meye devam etmiş, bu durum onun da 
tal ihini önemli biçimde değiştirecek 
olan Rusların Letonya'yı istilasına kadar 
sürmüştür. 
Marienburg'u ansızın istila eden Rus bir
liklerinin komutanı Mareşal Schereme-
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tov, başpapazın evinde gördüğü Kateri
na'nın güzelliğine hayran kalmış, onu sa
vaş tutsağı olarak alıkoymuştu. 
Katerina, talihinin ilk aşaması olan bu ilk 
ayrılığın ilk günlerinde çok zorluklar çek
tiğin i  i tiraf etmişti r. H izmetçi olarak 
yaşadığı ve büyütülüp eğitildiği ailenin 
yanından tanımadığı bir adamın yanına 
bir cariye gibi alınmasını uzun süre ya
dırgamıştır. 
Kendisini yetiştiren aileye karşı davra
nışları hiçbir zaman nankörce olmamış, 
Rusya'nın en büyü k kadını  olduğu 
vakit  başpapazın çocuklarını Mosko
va'ya davet etmiş ve hepsine armağan
lar vererek onları yüksek makamlara 
getirmiştir. 
Efendilerin köleleri üzerinde sahip ol
dukları bazı hakları vardır. Ancak Rus
ya'da bu durum o kadar ileri gitmişti ki, 
efendiler kölelerinin yaşaması veya ölü
mü hakkında hiçbir yere danışmadan ka
rar verebilirlerdi. 
Köleliğin uygulandığı ülkelerde fedakar
lık duygusunun hiç yeri yoktur. Aşık olan 
bir efendi kendisine itaat edilmesin i  is
ter. Köle de, çok şiddetli bir aşkın iste
d iği şeyleri, korku ve i taat duygusuyla 
yapmak zorunda kalır. 

Sonra Prensin Oldu 
Katerina bir köle olarak beş altı aydan be
ri Scheremetov'un evinde yaşarken,  
Prens Mentçikov, Letonya'daki birlik
lerin komutasını eline almak üzere çıka
gelir. Gayretli görünmek isteyen Mare
şal Scheremetov, Letonya'da sahip oldu
ğu her şeyi, köleleri dahil yüzüstü bıra-

kıp derhal çarın emrine girmeyi uygun 
bulur. Daha önce Katerina'yı görüp be
ğenmiş olan Mentçikov, Schereme
tov'dan genç köleyi ister. Mareşal de ka
bul edince, Katerina Prens Mentçi
kov'un hizmetine geçer. 
Mentçikov daha genç ve daha az ciddiy
di. Katerina onun arzularına boyun eğer
ken biraz da eğlenme fırsatı buldu. Bir 
süre sonra genç prensin bütün iradesine 
egemen olmuştu. B irkaç ay sonra evle
rine gelen bir kimse hangisinin köle, 
hangisinin efendi olduğunu kestirerrıi
yordu. 
Olaylar böyle gelişirken Petersburg'dan 
Lehistan'a giden Çar Petro, Letonya'ya 
gelince Prens Mentçikov'un evine konuk 
oldu. Kendisine hizmet eden köleler ara
sında Ka terina 'yı fark edince prense 
ona nasıl sahip olduğunu sordu.  Sonun
da Katerina'yı Mentçikov'dan devra!dı ve 
ayrılırken genç kadına özgürlük nişane
s i  olarak bir duka altını bıraktı. 

Çar Katerina'yı Moskova'ya 
Gönderdi 
Petro'nun gidişinden sonra Katerina, 
Prens Mentçikov'a kendisini çarın bakış
Iarına terk ettiği için serzenişte bulun
du. Bu serzenişler prensin kölesine kar
şı duyduğu aşkı büsbütün alevlendirdi .  
Ancak Lehistan seferinden dönen Çar 
Petro Letonya 'ya uğrayarak Ka terina 'yı 
efendisinin elinden ald ı. 
Mentçikov'dan ayrılmadan önce Kate
rina bir hayli gözyaşı döktü. Çar, Kate
rina'ya alışılmamış bir nezaket ve şefkat
te bulundu. Bu davranışlarından ona kar-
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şı çok derin bir hayranlık duyduğu an
laşılıyordu. Mentçikov bu kadının çar 
üzerindeki etkisini fark eden ilk kişi ol
du ve ileride bunun kendisine çok fay
da sağlayacağını düşündü. 
Aşk, bir adamın kalbini çok ciddi bir şe
kilde meşgul ederse, o adamın bütün mi
zacı değişir. Çarın Katerina'ya duyduğu 
şiddetli aşk yaşamındaki ilk ve son aşk
tır. Fakat bu aşkını daima bir esrar per
desi altında tutmasını b itmiş, değil her
kes in içinde, en samimi arkadaşlarının 
yanında bile Katerina ile konuşmaktan 
çekinmiştir. 
Letonya'yı terk edip Moskova'ya döner
ken, emir subaylarından birini büyük bir 
gizlilik içinde Katerina'yı başkente gö
türmesi için görevlendirdi. Yol boyunca 
gereken bütün özenin gösteri lmesin i  
ve her  gün sevgil i  Katerina'nın durumu 
hakkında kendisine bilgi yollanmasını 
emretti. 
E mir subayı çarın davranışlarından bu 
kadına karşı ne kadar derin bir sevgiy
le bağlı olduğunu anlamıştı. Çarın şim
d iye kadar en fazla ilgi gösterdiği kadın 
bile onun Katerina'ya gösterdiği ilginin 
onda birini görmemişti. 
Moskova'ya gelen Katerina, iki üç yıl bo
yunca herkesten uzak fakat iyi döşeli bir 
evde saygı duyulan bir kadının yanında 
yaşamıştı. E lde ettiğim ayrıntı bu kadın 
sayesinde olmuştur. 
Bu evde kalan metresi için çar son de
rece ağzı sıkı davranmış, onun kadınlar
la bile ilişki kurmasını önlemiştir. Bu ön
lem, kadınların davranış larıyla ilgilen
mekten çok, daha büyük sorunlara ilgi 
duyan Katerina'nın işine gelmişti. 
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Katerina Çarın Danışmanı 
Genellikle boşboğaz olan hükümdar, bir
denbire esrarlı aşık haline dönüşmüş, kı
yafet değiştirerek her gün, çoğunlukla 
her gece sevgilisini ziyaret etmeyi ihmal 
etmemiştir. Başkentin tamamen uyku
ya yattığı bir saatte yanına bir tek muha
fız alarak metresinin yanına koşan çarın 
bu duruma düşmesini gerektiren aşkın 
kudreti böylece daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bu hükümdar çalışkan dı ve çok işi var
dı. Sadece gündüzleri değil, geceleri de 
çalışması gerektiğinden, gece ziyaretle
rinin esrar perdesini biraz aralamak zo
runda kalmıştır. 
Artık bakanlarını bu küçük evde kabul 
ediyor ve en önemli devlet soru nlarını 
Katerina'nın yanında görüşüyordu. Fa
kat asıl inanılması güç olan, daha önce
leri kadınları yalnızca aşk yapmak için bir 
araç olarak gören çar, şimdi bakanlarıy
la görüş ayrılığına düştüğü zaman Kate
rina'ya danışıyor, onu n düşüncelerine 
saygı gösteriyordu. Onun uyarılarını 
dikkatle dinl iyor, kararlarını uygulu
yordu. Kısacası Katerina'yı özel danışma
nı olarak görüyordu." 
Doğanın Katerina'ya verdiği üstün bilinç 
ve ruh yetenekleri şimdi en parlak biçim
de ortaya çıkma fırsatı bulmuştu. 
lsveç Kralı  Demirbaş Şarl' ın ordusunda 
subay olan kocası, Paltava Savaşı 'ndan 
sonra çar tarafından buldurulmuş, Mos
kova'ya getirildİkten sonra unutulmuş bir 
biçimde yaşayıp ölmesi için Sibirya'ya 
sürülmüştü. 
Ka terina ailesinin mezhebi olan Protes
tanlıktan ayrılarak Ortodoksluğa geçmiş-
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ti. Onu vaftiz etmeye gelen patrik, giz
lice çar ile evlendirmiştir. 
O sıralarda Fransa'da XIV. Louis de bir 
şairin dul karısı olan Madam de Mainte
nos ile gizlice evleniyordu. 
Çar Petro, lsveç Kralı  Demirbaş Şarl 'a 
karşı elde ettiği zaferden iyice güven ka
zandığı için ordusunun başında Osman
l ılara karşı savaş vermek üzere ilerliyor
du. Katerina da onun yanındaydı ve bir 
metres gibi sefere katılmıştı. Çünkü 
Çar Petro'nun karısı olduğunu kimse bil
miyordu. 
Bir iki köle kadınla seferin bütün zorluk
Iarına göğüs gererek kocasının yanında
ki bir çadırda kalıyordu. Ancak gecele
ri çad ırını terk ederek çarın yanına gidi
yor, onu aşkıyla teselli ederek dehasın
dan ilhamlar vermeye çalışıyordu. Subay
lar ve askerler Katerina'nın kişiliğinde or
dunun gizli talihini görüyor, çarın sert 
davranışlarını yumoşattığı için ona sev
gi besl iyorlardı.  Ruslar arasında kazan
d ığı sevgi ise çar üzerindeki saygınlığı
n ı  destekliyordu. 

Kimsenin Ağzını Bıçak 
Açmıyordu 
Çar Petro'yu cüretli bir yuruyuş ve 
uygo nsuz bir geri çekilişten sonra Prut 
kıyılarında Sadrazam B al tacı Mehmed 
Paşa'nın yüz kırk bin askeriyle kuşatıl
mış bir halde bırakmıştık. Prut'un bir 
kıvrım yaparak Rus karargahına en faz
la yaklaştığı yerin üzerinde kurulan 
bir topçu bataryası, tabyalarda yıpratı
cı savaş yapma olanağını Petro'ya bırak
mıyordu. 

Baltacı 'nın bir emriyle gürleyecek olan 
toplar, Rus çadırlarını hallaç pamuğu gi
bi atabilird i .  
Rusları arkadan çevirmiş olan Kırım at
lı ları herhangi bir geri çekilme olanağı
nı da ortadan kaldırmıştı. Yüz bin Rus'un 
ve çarlarının savaşmadan tutsak düştük
leri söylenebilirdi. Bender'den Osman
l ı  karargahına gelen lsveç Kralı  Demir
baş Şarl şimdiden düşmanının esir düş
mesine seviniyordu. Paltava'nın intika-
mı Baltacı tarafından alınmıştı. ' 

İşte o sırada Katerina'nın davranışları he
nüz sahip olmadığı tacı hak etmesini sağ
ladı. 
Çarın sıkıntılarını ve Katerina 'nın mu
cizesini  olaya tanık olan Çar Petro'nun 
sudaşının kaleminden öğrenmeye de
vam edelim: 
"Üç günden beri orduda ne ekmek, ne 
de başka bir yiyecek kalmıştı. Herke
si derin bir elem kaplamış, hiç kimse ye
rinden kımıldamak istemiyordu. Yardım 
alamayacağını  bilen çar, kurtu luş için 
herhangi bir ç ıkış hareketine bile kal
kışmıyordu. Yalnızca yazgısıyla baş ba
şa çadırında kimseye görü nmeden ka
l ıyordu. 
O gece hiç kimseyi görmek istemediği
ne dair verdiği kesin emre rağmen Ka
terina ansızın çadıra girdi ve umutsuzlu
ğa kapılmadan önce yapılacak bir girişim 
daha olduğunu söyledi. Sadrazam ile Re
isülküttab Ömer Efendi 'ye değerli arma
ğanlar vererek mümkün olduğu kadar az 
zararlı bir barış yapma olanağının hala 
mevcut olduğunu öne sürdü. 
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İstanbu l'daki Rus elçisi Kont Tols
toy'un Çar Petro'ya gönderdiği mektup
lardan, bu iki devlet adamının karakter
lerini yakından tanıdığını söyledi. Ordu
da bu işi başaracak bir adamın da bulun
duğunu sözlerine ekledi .  

Katerina'nın Fendi 
Baltacı 'yı Ye ndi 
Çarın nefes alıp düşünmesine bile fırsat 
bırakmadan dışarı çıktı. B ir süre sonra adı 
geçen subayla içeri girdi ve çarın huzu
runda ona gerekli bilgiyi verdi. 
Bu arada Katerina'nın önerisiyle gittik
çe aklını başına toplamaya başlayan 
Petro, karısının dediklerini onayladı ve 
adamından hemen harekete geçmesini 
istedi. 
Subay dışarı çıktıktan sonra, çar karısı
na döndü ve gerekli parayı nereden 
bulacaklarını sordu. Katerina, yanında ge
tirdiği mücevherlerini ve askerlerde bu
lunan altınları kullanacaklarını söyledi .  
Özel elçinin dönüşüne kadar çarın asker
lerine gözükmesini, onlara cesaret ver
mesini ve gerisini kendisinin başaraca
ğını da sözlerine ekledi." 
Çar karısını kucakladı, onun öğütlerine 
uyarak dışarı çıktı ve Mareşal Schereme
tov'un karargahına gitti. Bu arada Kate
rina bir atın üzerine çıktı ve askerlere hi
tap ederek tek kurtuluş yollarının elle
rindeki bütün serveti kendilerine verme
siyle gerçekleşeceğin i  bildirdi. Vere
cekleri her altına karşılık, kurtuldukla
rı takdirde kat kat fazlasını alabilecek
lerini de söylemeyi ihmal etmedi. Güzel-

830 

liğine, iradesine ve iyi n iyetine hayran 
olan en basit askere kadar herkes elin
dekilerini getirip teslim etti. Bütün or
dugahta bir teselli ve cesaret havası esi
yordu. Gönderilen subay dönüp de, 
sadrazaının görüşmelere başlamak üze
re tam yetkili bir elçi istediğini b ildirin
ce bu duyguları daha da arttı. 
Rusların içinde bulundukları nazik du
rumu öğrenerek hemen Osmanlı karar
gahına gelen İsveç Kral ı  Demirbaş 
Şart' ın Sadrazam Baltacı Mehmed .Pa
şa'ya yaptığı bütün müdahalelere rağmen 
bir barış anlaşması imzalandı. 
Çar Petro, anlaşmanın imzatanmasının 
ertesi günü kuşatma kalkınca Rus sını
rına doğru geri çekilerek, yarım kalmış 
İsveç sorununu çözümiemek üzere ha
reket etti. 

Baltacı Savaşmadan Zafer 
Kazanmıştı 
Çarın sırdaşının aniartığına göre bir Le
tonyalı köle kadın Rusları işte böyle kur
tarmıştır. Ancak, Katerina'nın becerisi ve 
güzel söz söyleme yeteneği subaylardan 
ve askerlerden, barış görüşmelerini baş
latmak için gerekli rüşveti toplamaya ne 
kadar yeterliyse, sadrazaının bu rüşveti 
aldığı da o kadar kuşkuludur. Her yan
dan tehdit edilen Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun, bir damla kan dökmeden gör
kemli bir zafer kazanmışçasına elde et
tiği barış anlaşması çok daha büyük bir 
olaydır. 
İsveç Kralı Demirbaş Şart şiddetli ve 
amansız öç duygusuyla Sadrazam Balta
cı Mehmed Paşa'ya karşı suçlamalarda 
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ve iftiralarda bulunmuştur. Bütün bun
lar, sonraki nesillerin böyle bir öykü uy
durmasına neden olmuştur. 
Katerina ile çarın Baltacı Mehmed Pa
şa için topladıkları ileri sürülen sözde 
rüşvet, bizzat Rusların kendi söyledik
lerine göre ancak birkaç yüz bin ruble 
civarında olmuştu. Bu  para da asla bir 
Osmanlı sadrazamını baştan çıkarabi
lecek bir miktar olamazdı. Daha yen i  
altın ı  ve gümüşü tanımaya başlayan 
Rus askerlerinin ve subaylarının topla
dıkları gülü nç servet, Hint, İ ran veya 
Venedik elçilerinin bir defada Osman
lı Devleti ' ne ve sadrazarnma getird ik
leri çok değerli armağanlada asla kar
şılaştırılamaz. 
Barışı sağlayan unsur, Sadrazam Balta
cı Mehmed Paşa'nın açgözlülüğü değil, 
ileri görüştülüğü ve üstün politikasıdır. 
Osmanlılar ile Ruslar arasında yapılan 
bu ilk büyük barış anlaşmasını anlamak 
ve kabul etmek için o dönemin koşul
larını çok iyi incelemek ve bilmek ge
rekir. 1 3  
İki saltanat döneminden beri Sobies
ki ve Prens Eugene ile yaptıkları savaş-

larda Osmanlılar hem can, hem de pa
ra bakımından bir hayli zarara uğramış
I ardı .  Viyana 'da, L ippa'da ve Zen
ta'da üç ordu kaybetmişlerd i .  Dal
maçya'da ve Macaristan'da tehdit edil
mişler, Belgrad 'a kadar istilaya uğra
mış lardı .  Bu yüzden kendilerini Tuna 
ve Adriyatik kıyılarında rahat bırakma
yacak olan Besarabya topraklarında 
cereyan eden çatışmaları ezmenin  
kendileri için çok daha yararlı olacağı
nı  hesaplamışlardı. Dördüncü bir ordu
nun kaybed i lmesi düşmana Edirne 
yolunu bile açabilirdi .  
Geçici olarak kendi topraklarına sığınmış 
İsveç Kralı Demirbaş Şarl ' ın savunucu
su durumuna düşmüşlerdi. Ancak, bu ih
tiraslı ve oynak karakterli kral, Osman
hiara henüz emekleme döneminde olan 
Moskova çarlarının ordusundan çok da
ha tehlikeli gözükmüştür. 
Yiğit lsveçli savaşçıların ve kan dökücü 
Lehlerin başına geçecek olan Demirbaş 
Şarl, sınırlarındaki ormanlarda bir gözü
küp, bir kaybolan vahşi Rusların başın
daki Deli Petro'dan daha korkulu bir 
komşuydu. 

13 Yazar Lamartine'in bazı tarih kitaplarında, piyes ve romanlarda çarpıtılan bu olaya getirdiği yorum tarihsel belge
lere tamamen uygundur. Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa 'nın ordugahında Kateri na ile görüştüğü savı tamamen söy
lentiden ibarettir. Katerina, Çar 1. Petro'yu teslim olmaya ikna ettikten sonra, Rus delegeleriyle gönderilen Katerina'nın 
mücevherleri ile iki yüz bin ruble, genellikle bu gibi durumlarda ülkeler arasındaki teamüllere göre verilmesi gereken 
bir barış fidyesinden başka bir şey değildir. Sadrazam, Rus delegeleri gelince hemen bir savaş meclisi toplayıp düş
manın barış önerisini bütün Osmanlı isteklerinin kabul edilmesi koşuluyla görüşmeye açmıştır. Sonuç olarak, artık çok 
bozulmuş olan Osmanlı ordusuna pek güvenilmemesi üzerine "cümle vükelayı devletin rey ü ittifakıyla" (bütün dev
let adamlarının görüşleri doğrultusunda ve oybirliğiyle) barışa karar verilmiştir. Barış için ön anlaşma Reisülküttab Ömer 
Efendi ile Rusya Başbakanı Baron Schaffirov arasında yapılmıştır. Ayrıca Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa'yı barış yap
maya zorlayan bir olumsuz durum daha vardı. Barış görüşmesinden bir gün önceki savaşta Rusların yoğun top ateşi 
karşısında Osmanlı askeri gerileme durumuna girmişse de, bu zaaf ortalık karardığı için düşman tarafından fark edi
lememiştir. Bu nokta Vakanüvis Raşid Mehmed Efendi'nin vakayinamelerinde ve sadrazarnın valide sultana yazdığı 
bir mektupta da açıkça belirtilmiştir. 
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Barışın Sağladıkları 
Bu barbar sürüsünün başkanıyla yapıla
cak sağlam bir barış Lehlerin oynaklığı
nı, Don Kazaklarının serseriliğin i  ve 
Avusturya'nın üstünlüğünü dengeleye
cek bir güç yaratıyordu. Ruslara kabul et
tirilen bu barışla Karadeniz'in doku
nulmazlığı güvence altına alınıyordu. 
Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun 
son ordusu hiçbir zarara uğramıyordu.  
İşte sadrazarnın davran ışiarına yön ve
ren gerçek ve haklı nedenler bunlardı .  
Demirbaş Şarl, Lehistan elçis i  Poni
atovski ve Kırım Ham Devlet Giray ki
şisel ve milli  çıkarları açısından bu an
laşmaya şiddetle itiraz etmişler, fakat bir 
sonuç elde edememişlerdir. B altacı 
Mehmed Paşa anlaşma koşullarını o 
kadar ezici ve mutlak bir tarzda kabul et
tirmiştir ki, ancak bir zafer bu olanakla
rı sağlayabilirdi .  
Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa Azak 
Kalesi 'nin iadesini ,  toplarının Osman
l ı  Devlet i 'ne teslim edilmesi kaydıyla 
Kaminiec Kalesi 14 ile öteki bazı kalele
ri n yıktırılmasını, Kazakların içişlerine 
karışılmamasını, entrikaları can sıkan 
Rus elçis inin geri çağrılmasını ,  İsveç 
kralının serbestçe ülkesine dönmesini 
ve ülkesinde barış içinde yaşamasını ve 
n ihayet Rus ordusunu n güvenlik için
de geri çekilmesi sıras ında iki Rus ma
reşalinin rehin bırakılınasını kabul et
tirmiştir. 1 5  

Rusların geri çekilirken Baltacı Mehmed 
Paşa'nın çadırına giren Demirbaş Şarl, 
sadrazama serzenişte bulunmuş ve "Ça
rı tutsak olarak İstanbul'a götürmek da
ha iyi olmaz mıydı ?" demiştir. 
Bunun üzerine sadrazam alaylı bir biçim
de şöyle yanıt vermiştir: 
"Peki o zaman yokluğunda milletini kim 

yönetecek?" 
Kendi milletini başıboş bırakmış olan İs
veç kralına yapılan bu ima, onun birden 
hiddetine yenik düşmesine, çizmele,riy
le sadrazarnın divanı üzerine çıkmasına, 
mahmuzlarıyla örtüleri parçalamasına 
neden oldu. 
Baltacı bu hakareti Demirbaş Şarl'ın uğ
radığı felakete ve umutsuzluğa verdi. 
Tevekkülle ayağa kalktı, kralın çıkıp 

gitmesinden sonra çadırının önüne çı
karak aptesi n i  aldı, namazını kıldı .  
Çü nkü küçük bir hakareti önemseme
yecek kadar büyük bir şöhrete sahip ol
muştu . 

Esrar Perdesi Aralandı 
Sadrazarnın İstanbul'a görkemli dönüşü
nü izlemeden önce, çarın utanmış bir şe
kilde Moskova'ya dönüşüne ve çariçe'nin 
giderek büyüyen talihine bir göz atalım. 
Çar Petro döneminin ilk yıllarını bize öğ
reten aynı gizli belge, çarı ölümüne ka
dar izlemektedir. Bu ünlü Osmanlı düş
manının son günlerini bilmeden geçmek 

1 4  Rusya'da Podolya eyaletinin merkezi olan ve Hotin'in kuzeydoğusunda kalan müstahkem mevki. Önce Lehistan 
Krallığı'na ait olan bu kente Osmanlı kaynaklarında "Kamaniçe" denir. Batı kaynaklarında "Kaminiec Podolski" ve "Ka
menetz" diye anıl ır . 
15 Rusların geri çekilirken rehin bıraktıkları kişiler, Başbakan Shaffirov i le Başkomutan Sheremetov'dur. 
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olmaz. Bunları öğren mek için belgeye 
birlikte göz atalım: 
"Katerina'nın davranışının askerlerin 
düşüncesi ve kalbi üzerinde nasıl bir iz
lenim bıraktığı kolaylıkla anlaşılabil ir. 
Çevrede becerilerine ve hizmetlerine ya
pılan övgülerden başka bir şey duyulmu
yordu. Çar da duyduğu memnuniyeti açı
ğa çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor
du.  Kendi topraklarına gird iklerinde 
Katerina'nın bütün itirazlarına rağmen 
evlil iklerini açıkladı .  Prut kıyılarında 
elde ettiği başarıyı gelecek nesillerin ha
fızasına iyice yerleştirmek için Aziz Ka
terina adında yeni bir tarikat kurdurdu." 
Petersburg'a dönüşlerinde yapılan kut
lama şenlikleri aynı zamanda Kateri
na'nın taç giyme töreni  oldu. Ordu gibi 
bütün imparatorluk da Katerina'nın adı
nı kurtarıcı gibi anarken, bir rastlantı ça
riçenin geçmişini gizleyen esrar perde
sini Rusların gözleri önüne serdi. 
Bu rastlantı Katerina'nın erkek kardeşi
ni ortaya çıkarmış, böylelikle çariçenin 
doğumunu ve ailesini örten sis tabaka
sı beklenmedik bir anda dağılmıştı. 

Katerina'nın Çara Oyunu 
Yine gizli belgeden satırlar okumayı 
sürdürelim: 
"Katerina taç giydikten hemen sonra hiç
bir ihtirası kalmadı ve böylece aşkın tut
sağı oldu. Kendisiyle kurduğu kutsal ev
lilik bağları sayesinde eski yırtıcılığını 
unutmuş gibi görünen Çar Petro'nun var
lığına önem vermedi. Üstelik çara ihanet 
etmekten de kaçınmadı. 
Çarın maiyetinde bulunan ben, Mabe
yinci Doens de la Croix ile çariçe arasın-

da doğan aşkın farkına varmamıştım. Fa
kat bir seferinde, herkesin içinde ikisi
nin davranışlarını iyice incelediğim za
man aşkın gözünün ne kadar kör oldu
ğunu anladım. 
Çar, eski karıs.ına duyduğu hiddetten do
layı işi ondan olan çocukları öldürme gi
rişimine kadar vardırmıştı. 
Zina yapan çariçe'nin talihinin büyük
lüğü olarak çar bu olaylardan sonra pek 
fazla yaşamadı. 
Fakat çar öteki dünyaya göç etmeden 
önce kısmen de olsa intikamını al�ıştı. 
Karısının dostunun kafasını vurdurmuş 
ve hala kesik kafasıyla yatan cesedin ya
nına Ka terina'yı götürmüştü. Ancak ça
riçe Katerina soğukkanlılığını korumuş, 
yüzünde en ufak bir üzüntü ifadesi bi
le görülmemişti. 
Bu serüvenin Rusya'da olduğu kadar öte
ki ülkelerde de Katerina'nın Petro'yu ze
hirlediği hakkında söylentilere yol açtı
ğını biliyorum. Oysa eminim ki Çar 
Petro sefahat yaşamının sonunda yaka
landığı ateşli bir hastalıktan ölmüştür" 
Kateri na, milletin sevgisi ve o sırada im
paratorluk mareşali olan eski efendisi 
Prens Mentçikov'un çabalarıyla Büyük 
Petro'dan boşalan tahta oturdu. Çarın 
ölümü üzerine çok büyük acı çekti ya da 
öyle göründü. 

Pasta Satıcısının Hızlı 
Yükseli�i 
Sonradan genç ve son derece yakışıklı Leh 
soylusu Kont Sapieha'ya aşık oldu. Genç 
adamı daima yanında bulundurmak için, 
erkek kardeşinin yeğeniyle evlendirdi. Ka-
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terina iki yıl sefahat içinde yaşadıktan son
ra öldü. İmparatorluğun dizginlerini, es
ki Çariçe Yevdokiya'nın toruhu olan 
Moskova büyük dukası ile el altından iş
birliği yapan Prens MentçiK.ov'a bıraktı. 
İki kez bu kadar büyük bir imparatorlu
ğun d izginlerini eline geçiren Mentçi
kov'un yaşamı, Katerina'n ınkinden da
ha az ilgi çekici değildir. Yine ünlü sır
daşın anlattıklarına dönelim: 
"Doğum yılı tam olarak bil inmeyen 
Prens Mentçikov Moskova'da dünyaya 
gelmiştir. Babası Kremlin Meydanı 'nda 
hamurişleri satarak ekmek parası kazanır
dı. Çocuk on üç on dört yaşına gelince 
onun da eline çeşitli pastalar verilerek pa
ra kazanması istendi. Mentçikov her za
man daha iyi satış yaptığı şatonun avlu
suna gelirdi. Çar Petro da o zamanlar 
onun yaşında bir çocuktu. Şatonun pen
cerelerinden küçük pastacının şeytanlık
ların ı  hayranlıkla izlerdi. B ir gün Ment
çikov'u yanına çağırmıştı. Mentçikov'un 
kimseye aldırmadan Prens Petro'nun 
sorduğu soruları neşeli bir biçimde yanıt
laması üzerine onu yanında alıkoymuş
tu. Petro o günden itibaren ona yeni  bir 
giysi ve unvan vermişti. Her tarafta 
efendisinin yanında bulunan küçük göz
de, çok kere devlet konseyinin toplantı
larına da katılmış, efendisinin hoşuna gi
den şakalar yapmaktan kaçınmamıştı. 
Oku ması yazması ol mayan Mentçi
kov'un doğal bir zekası ve büyük şeyler 
için apayrı bir zevki vardı. Üstelik her-

keste olmayan bir üstünlük dehasına sa
hipti. Politik sorunlarla uğraşmanın so
nunda Rus Devleti'nin en üst mevkile
rine kadar yükselmesini bilmişti. 
Çarın sık sık yaptığı Avrupa gezilerinde 
çarlık naibi olarak imparatorluğu yöne
tiyordu. Mentçikov, makamının sağladı
ğı avantaj lardan yararlanarak gerek içe
ride, gerekse dışarıda büyük bir serve
te kavuşmuştu.  Sahibi olduğu arazinin 
üzerinde yüz elli binden fazla köle aile
nin oturduğu söylenirdi. Dışarıda elde et
tiği şöhret, ona dükalık kazandırmıŞtı . 
Danimarka, Prusya ve Lehistan kralla
rı prense şövalye unvanıyla muazzam ser
vetler bağışlamışlardı ." 

Önce Yükseldi Sonra 
Sürüldü 
Çar Petro'nun sırdaşının tuttuğu notlar 
ilginç olduğu kadar bir hayli de uzun. 
Şimdi de sırdaşın notlarından Mentçi
kov'un başına neler geldiğini öğrendim: 
"Katerina 'nın ölümünden sonra Deli 
Petro'nun torunu, IL Petro 16  adıyla çar 
ilan edildi. 
Prens Mentçikov hemen yeni çara yaşa
mının tehlikede olduğunu, her an bir su
ikastla karşılaşabileceğini, bunun için 
kendisine kesin otoriteyle imparatorluk 
naipliğini ve başkomutanlık vermesini 
söyledi. İstediği makamları elde ettikten 
sonra kızını, Çar Petro'nun Yevdoki
ya'dan olan oğlu Çar I I .  Petro'yla n işan
ladı. 

16 l l .  Petro ( 1 1 .  Pyotr): Çar 1 .  Petro'nun ilk eşi Yevdokiya'dan olan oğlu Aleksey'in Sophie Charlotte de Brunswick'ten 
doğan oğlu ( 1 7 1 5-1 730). 1. Petro'nun ikinci eşi Rus imparatoriçesi 1. Katerina'nın ( 1 725-1 727) ölümü üzerine çar ol
du ( 1 727). 
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Rus soyluları n işan törenine memnuni
yetsizliklerini belli etmeye cesaret ede
rneden katıldılar. 
Nişanı onaylamayanlar ise uydurma ba
hanelerle Sibirya'ya sürüldü. Mentçikov, 
çar üzerindeki kesin egemenliğini artır
dı. Kısacası herhangi b ir çardan bin kez 
daha fazla diktatörce Rusya'yı yönetti. 
Fakat baba oğul Dolgorukovlar17 ile ba
kanlarından Ostermann gizliden gizliye 
aleyhinde oyunlar hazırlıyorlardı .  
Çar i le yaptığı geziden yararlanarak 
Mentçikov'un zulmünden bıkan bütün 
subayları ve soyluları oyuna dahil ettiler. 
Mentçikov gezide bulunduğu gece kar
şı tarafın emrinde bulunan bir birlik ta
rafından kaldığı yerden alındı ve tutuk
lanarak Petersburg'a götürüldü. 
Orada, Reneburg'a sürüldüğünü öğren
di .  Yola çıktığı vakit önünü kesen baş
ka bir birlik komutanı, sahip olduğu rüt
beleri kendisinden geri aldı. 
Hizmetçilerini ve ailes ini yan ından ayı
rarak, şimdiye kadar pek çok insanı 
sürdürdüğü Sibirya'nın Tobolsk kenti
ne yolladı. Orada daha önce sürdüğü soy
luların büyük hakaretleriyle karşılaştı. 
Tobolsk'ta kaldığı kısa süre boyunca ai
lesini geçindirmek için toprağı işleme
ye çalıştı. Oradan alınarak Yakutsk ken
tine yailandı. Yolculuk çok zor koşullar 
altında beş ay sürdü. Sürgün yerine 

geldiğinde kendisine verilen Sibirya ti
pi kulübe yerine daha oturulabilir bir yer 
yapmak için ağaç kestirdi. Yan ında ge
tirdiği sekiz köylüyle birlikte elde bal
tasıyla o da çalışmalara katılıyordu. 
Çar II. Petro .ile nişanlı olan kızı hepsi
ne yiyecek hazırlıyor, Letonya d ükü ile 
evli olan küçük kızı ise çamaşırları yıkı
yordu. 
Kızlardan biri hastalanıp öldükten son
ra, Prens Mentçikov da yorgunluktan ve 
üzüntüden yatağa düştü. Çok geçmeden 
öldü ve kendi inşa ettirdiği küçük 'kili
senin içine gömüldü. 
Yakutsk kentine dinsel ayine katılmak 
için giden kızı bir gün yolda bir köylü
ye rastladı. Köylü kendisine adıyla hitap 
edince onunla konuştu. 
Köylü sandığı adamın ailesinin başdüş
manı Dolgoruki olduğunu anladı. 
Çar Il. Petro bir süre önce ölmüş, yeri
ne Anna lvanovna adında bir çariçe 
geçmişti. Çariçe, çarın eski arkadaşları
na karşı sert davranmış ve hepsini ya öl
dürtmüş, ya da Sibirya'ya sürdürmüştü. 
Bir süre sonra çariçe, 18 Mentçikov'un kı
zı ile oğlunu affetti ve onları geri çağır
dı. Prenses Mentçikov çariçenin maiye
tine girdi. Bir süre sonra da Letonya dü
kası Ernest Jean Biran'un oğluyla evlen
di. Oğlu da çariçenin muhafız kıtasına 
binbaşı olarak girdi." 

1 7  Kökü çok eskilere giden Rus prens ailesi. General Yu ri Dolgorukov, bir ayaklanma sırasında Büyük Petro'yu korumak 
isterken öldürüldü ( 1 682). Yakov Fiyodoroviç Dolgorukov ( 1 659-1 720) Büyük Petro'nun en iyi danışmanlarından biri ol
du. Vasili Vladimiroviç Dolgorukov ( 1 667-1 746)- Feldmareşa� Büyük Petro zamanında görev aldı. ivan Dolgorukov ( 1 7 1 �  
1 739) l l .  Petro'nun dostu oldu v e  Mentçikov'a karşı muhalefeti yönetti. Çar l l .  Petro'nun ölümünde, kardeşleri Sergey 
ve Aleksandır ile birlikte Sibirya'ya sürüldü. Sonra idam edildi. Vasili Dolgorukov ( 1 722-1 782) -ivan' ın yeğeni- on beş gün 
içinde Kırım' ı fethettiği için Krimskov adıyla anıldı. Dolgorukov prens ailesi XX. yüzyıla kadar soyunu sürdürdü. 
18 ( 1 693-1 740). Kurzeme düşesi, Rusya çariçesi ( 1 73� 1 740). 1 7 1 0'da Kurzeme Dükü Friedrich Wilhelm (ölümü 1 7 1 1 ) 
ile evlendi. 
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NAHI'NİN BİR GAZELi 

Biiğ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görm üşüz 
Biz n eşiitın da gamın da rCızigiirın görm üşüz 

Çok da mağrCır olma kim meyhiine-İ ikba/de 
Biz h eziiran mest-İ mağdlrun h umarın görm üşüz 

Top-ı iih-ı inkisiira piiydiir olmaz yine 
Kişver-i ciihın nice sengin-hisarın görm üşiiz 

Bir h ıırCışıyla eder bin hiine-İ ikbii/i pest 
Ehl-i derdin seyf-i eşk-i inkisiirın görm iişüz 

Bir h adeng-i ciin-gudazı iihdır sermayesi 
Biz bıı meydiinın nice çiipük-süviirm görmüşiiz 

Bir gün ey/er dest-beste piiygiihı ciiy-giih 
Bi-ad ed m ağrCır-ı sadr-İ i 'tibiirın görm üş üz 

Kiise-İ deryüzeye tebdil o/ıır ciim-ı mıırad 
Biz bıı bezmin Niibi'yii çok biide-hiinn görmüşüz 

Dünya denen şu bahçenin hem sonbaharını, hem ilkbaharını görmüşüz. Yani ki 
biz, sevincin de, üzünrünün de çağını yaşamışız (veya bir rüzgar gibi gelip geçtiği
ne şahit olmuşuz). 

Ey insan ! (Kendini) talihlilik meyhanesinde (bulursan) çok da gururlanma ki biz 
orada, nice gurur sarhoşunun sonunda baş ağrısı çektiğini görmüşüz. 

Mevki-makam ülkesinin nice taş hisariarı vardı. Biz onların, güceniki ik ahının top
larıyla yerle bir edildiğini gördük. 
(Şair, mazlum un ahını, ağızdan çıkınca hedefini bulası ya kadar sönmeyen d u man
lı bir alev topuna benzetiyor ve mazlum un ahını alanların ömür kalelerinin berbat 
olacağını ima ediyor.) 

Biz, dert e h li olanların kırık kalplerinden gözlerine yürüyüp de oradan akan gözyaşı sel
Ierini gördük; bir kere coşup kabarınca binlerce ikbal evini yerle bir ediyordu. 

Biz şu dünya denen meydanın nice çevik binicilerini gördük; bütün ömür sermayele
ri, (hakkını yedikleri zavallıların) can eriten ahiarının ok olarak atılmasına kadardı. 

İtibarın başköşesine gururla yaslanmış nice adamlar gördük; gün geldi, kapı eşi
ğinde elini bağlayıp bekleyen uşaklar konumuna geldiler. 

Ey Nabf! . .  Doğrusu şu içki meclisinin nice kadeh yuvarlayanlarını gördük ki vak
tiyle içinden murat yudumladıkları kadehler, bir gün ellerinde birer d ilenci kase
sine döndü. 

Şahane Gazeller 6, Nfibf, (Haz. lskcnder Pala) Kapı Yayınları, lst .  Ağustos 2004. 
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29. BOLUM 

Baltacı Sürgünde Öldü 
Baltacı Mehmed Paşa hiçbir sadraza
rnın kıl ıçla elde edemediği bir zaferi 
barışla kazanarak imparatorluğu yü
celtmiş ve güçlendirm işti. İstanbul'a 
geld iğinde, mil letin m innet duygusu
nu aşan hizmetler için verilen ödüllere 
sahip oldu.  Kamuoyunda Rus ordusu
nu yok etmediği ve çarı Yedikule Zin
danları 'na atmadığı için haksız olarak 
suçlanıyordu. 
İsveç Kralı Demirbaş Şarl i le Leh Elçi
si Poniatovski 'den kaynaklanan iftira
lara inanan saf bir halk ve padişahın 
zihnini bulanduacak bir gözde vardı. 
Sultan III .  Ahmed, Baltacı'nın erdem
lerini takdir edecek kadar bilgi sahibiy
di. Fakat halkın suçlu olarak gördüğü 
bir kimseyi suçsuz d iye ilan ederneye
cek kadar kamuoyundan çekiniyordu. 
Sadrazam, Limni Adası'na sürüldü. 
Eski Yeniçeri Ağası İ brahim Paşa, sırf 
sadrazamlık makamını doldurmuş ol
mak için devletin mührüne sahip oldu. 
Baltacı Mehmed Paşa, Limni Adası'nda 

belki zehirden, belki ihtiyarlıktan, bel
ki de nankörlükten öldü. 
Limnili şair Şeyh Mısri ile aynı türbede 
yatacağına dair içinde bir his vardı. Ni
tekim bu kehanet doğru çıkmış, Balta
cı ile Mısri aynı servinin altını paylaşmış
lardı. 

İsveç Kralı Ülkesine 
Dönmek istemedi 
Rusların altını ile Katerina'nın yüzükle
rini rüşvet olarak kabul ettiği ileri sürü
len sadrazamdan daha fazla suçlanan Bal
tacı'nın kahyası Mehmed Osman Paşa, 
ordunun kuşkusunu canıyla ödedi. 
Ölümünden sonra hazinesinde iki bin 
duka ve çariçeye ait olduğu iddia edilen 
bir yüzük ele geçirild i .  Bu servetin 
önemsizliği suçsuzluğunu kanıtlamaya 
yeterlid ir. 
Bir süre sonra Prut Antiaşması gereğin
ce İstanbul'a gelen Don Kazaklarının 
temsilcileri Babıali 'ye bağlılıklarını bil
dirdi ler. Prut Antiaşması 'nın devlete 
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sağlayacağı avantajlar konusunda Balta
cı Mehmed Paşa ile aynı görüşü payla
şan İbrahim Paşa, Rusya ile yeniden ça
tışmaya girme heveslisi halk ve silahtar 
tarafından yerinden edildi .  
Azat edilmiş bir Abaza köle olan Süley
man Paşa, bu savaş ihtirasını tatmin et
mek üzere görevlendirildi. Edirne'de 
bekleyen orduya erişmek üzere hareket 
etti . Ancak Osmanlılara bir Hıristiyan 
kralın isteğini yerine getirmek için de
ğil de yalnızca din ve şan uğruna savaş
tığını  göstermek için Bender'de kalan 
Demirbaş Şarl'dan Prut Antiaşması'nın 
hükümleri uyarınca serbestçe geçebile
ceği Rusya üzerinden hemen ülkesine 
dönmesini istedi. 
Ülkesine ordusuz ve intikamını alamadan 
dönmek istemeyen İsveç kralı, padişahın 
buyruğuna direnmeye devam etti. 
Uzun ve sonuçsuz görüşmeler sonunda 
İsveç kralını Bender'den Dimetoka'ya 
götürmek üzere gereğinde zor kullanıl
ması için Bender sancakbeyine emir 
verildi. Bender sancakbeyin in kalabalık 
askerlerine karşı üç yüz askeriyle dire
nen İsveç Kralı Demirbaş Şarl, sonunda 
yeniçerilerin eline düştü, derhal Dime
toka'ya yailandı. 

Makam Uğruna Çevrilen 
Dolap 
Osmanlıların gözünde kahramanlığıyla ay
rıcalıklı bir yer kazanmış olan İsveç kra
lına karşı konukseverliğe aykırı olarak ya
pılan bu davranışlar, imparatorlukta de
rin bir tepki uyandırdı. Sonuçta sadrazam, 
Kırım hanı, şeyhülislam, Bender beyi, 
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Müslümanların hiddetine kurban gitti. 
Kaptanıderya Hoca İbrahim Paşa, donan
manın komutasını Süleyman Paşa'ya 
terk ederek Divan'daki yerini aldı. Kız
larağasının egemenliği altında kendisin
den önceki vezirlerin kabullend iği aşa
ğılık durumdan bir an önce kurtulmak 
için, bu gözdenin katiedilmesini sağla
mak amacıyla Kırım hanı ve reisülküt
tabla anlaştı. 
Bir şenlik sırasında vurulacak bir hançer 
darbesi imparatorluğu bu genç gözdenin 
etkisind�n kurtaracaktı. Yaşamına k!tr
şı hazırlanan bu düzeni öğrenen gözde, 
davet edildiği yemeğe gitmekten kaçın
dı. Üstelik fazla çaba sarf etmeden pa
dişah III. Ahmed'den rakibinin idam fer
manını koparınayı başardı. Gizliden giz
liye hazırlanmış bu suikastın ortaya çık
ması bu gözdenin uzun zamandan beri 
göz koyduğu sadrazamlığı biraz daha 
kendisine yaklaştırıyordu. 

Venedik, Adriyatik 
Körfezi'nin Dibine İtildi 
Hoca İbrahim Paşa saclarete geçer geç
mez ilk iş olarak Demirbaş Şarl' ı  Dime
toka'dan kurtardı. Altı yüz Osmanlı at
lısının eşliğinde ülkesine yolcu edilen 
krala armağan olarak altın işlemeli bir ça
dır, değerli taşlarla bezenmiş bir kılıç ve 
safkan bir Arap atı verildi. 
Rusya ile Edirne'de başlatılan görüşme
ler bir kez daha Prut Antiaşması'nın ko
şullarının kabul edilmesiyle son buldu. 
Mısır, Suriye ve Arabistan'da yeni bas
tırılan karışıklıklar, Padişah III .  Alı
med'in dikkatini Asya toprakları üzeri-
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ne çekti. Hasan Paşa'nın mirasını dul ka
rısı Hatice'ye getiren kadırgaların Vene
dikliler tarafından yağmalanması, Vene
dik'e karşı savaş açılmasını gerektirdi. 
Mora, Venedik'le yapılan savaşa sahne 
oldu. 
Sultan III .  Ahmed, Sadrazam Damat Ali 
Paşa1 ile Teb kentine kadar ilerledi. Köp
rülülere, Mezomorta H üseyin Paşa'ya 
yıllarca d irenmiş olan bu kale III .  Alı
med'in önünde düştü. Altmış bin Os
manlı tarafından aşılan Korint Boğazı ve 
kent yeniçerilere teslim oldu. 
Venedikli komutan Minoto köle gibi sa
tıldı ve İzmir'deki Hollanda elçis inin 
karısı tarafından fidyes i  ödenerek azat 
edildi .  Venedik'in boyunduruğu ndan 
bıkmış olan kıta ve ada Rumları, Os
manlıların yaklaşması üzerine Latin le
re karşı yer yer isyanlar çıkarıyorlardı. 
Naupli2 kenti, karadan ve denizden ku
şatan yüz yirmi bin Osmanlıya, yerli 
Rum halkın da yardımı sayesinde tes
lim oldu. 
Mora Yarımadası 'nda Koron, Navarin, 
Modon ve Girit Adası' ndaki son Yene
dik kaleleri 1 7 15  yazında teslim oldu. Ve
nedik tamamen Adriyatik Körfezi'nin di
bine itildi .  Ege adalarında ve kıta Yuna
nistan'ında elde edilen yenilgisiz zafer
ler Sultan III .  Ahmed' in  genç gözdesi
nin becerilerini ortaya koyarak sahip ol
duğu sevgiyi doğruluyordu .  
Yönetimdeki bilgeliği d ışardaki başarı
larını sağlıyordu. B ir el iyle savaşırken, 

öteki eliyle yenilikler yapıyordu. 
İstanbul'daki cezaların hafifletilmesi 
onun sayesinde gerçekleşti. Onun döne
minde hiçbir suçlu yargılanmadan ceza
landırılmadı. 
Onun çabasıyl� Bağdat'tan Azak'a kadar 
bütün lmparatorluk, önceki vezirlerin iğ
reti yönetimleriyle gerilen sinirlerini 
gevşetme fırsatını buldu. 
Damadının sayesinde imparatorluğun 
eriştiği barış ve mutluluk ortasında, IV. 
Mehmed'in dul eşi ve Padişah III .  Ah
med'in annesi Ematullah Gülnuş Vali
de Sultan en güzel günlerinde yaşama 
gözlerini yumdu. 
Uyandırdığı hayranlıkla IV. Mehmed'in 
hasekiliğine yükselmiş olan bu Giridi ca
riye, kocasıyla birlikte tahttan inmiş, se
kiz yıl boyunca Eski Saray'da bekledik
ten sonra yirmi yıldır oğulları II .  Musta
fa ve III. Ahmed sayesinde yeniden sal
tanat sürmüştür. Galata ve Üsküdar'da 
yaptırdığı iki cami, anısının sonsuza ka
dar Osmanlıların hafızasına yerleşmesi
ne vesile olmuştur. Hurrem ve Kösem 
Sultan'dan sonra hiçbir kadın kocası ve 
oğulları sayesinde onun kadar uzun ik
tidarda kalmamıştır. 

Sert Tartışmalarla Geçen 
Üç Savaş Divanı 
Bunca ikbal, en sonunda genç sadraza
rnın gözünü kamaştırdı. Prens Eugene 
tarafından getirilen ve Mora'da Venedik-

1 Sultan 1 1 1 .  Ahmed dokuz yaşındaki kızı Fatma Sultan ile Silahtar Ali Paşa'yı evlendirmişti. Sadrazam Hoca ibrahim 
Paşa'nın Silahtar Ali Paşa'yı bir ziyafet sırasında öldürtmeye karar vermesi idamına neden oldu .  Böylece Hoca ibra
him Paşa'nın sadareti dört ay yirmi dört gün sürdü. 

1. ��\1\l\l �1\�\:ı\ı\'-1\. '{1_11\?.1\\":ı\?.n UC., �?ı\i\)\IQI\ �61\�:ıi ���1<;11\Ua \1man ��:n\\ . 
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l i ler ile Osmanlıların karşılıklı etki alan
larını sınırlayan Avusturya önerisini red
detti. Avusturya İmparatorluğu 'nun Ve
nedik Cumhuriyeti'nin Karlofça Antiaş
ması'ndaki ilgili maddelerini garanti et
mesi koşuluna dayanan Prens Eugene iki 
devlet arasında arabuluculukta ısrar edi
yordu. 
Sadrazam, Venediklilerin saldırgan ol
dukları bir savaşta Avusturyalıların her
hangi bir müdahalesini kesin olarak ge
ri çeviriyordu.  Sadrazam, Divan'da bu 
konuda şiddetli bir konuşma yaptıktan 
sonra ordu nun bütün komutanlarını 
ve kadı ları pad işahın  başkanl ığında 
Davutpaşa Kışiası'nda bir toplantıya ça
ğırdı .  
Böylelikle diktatörce yönetmekle suçla
nan sadaretİn saygısını ve Divan'ın söz 
özgürlüğünü herkesin gözü önüne ser
di. Konu, Avusturya'ya savaş açılıp açıl
mamasıyd ı. 
Görüşmeler sadrazarnın hazırladığı bir 
bildiriyle açıldı. Bu bildiri, Karlofça An
tlaşması'nın hiçbir maddesinin doğrudan 
ya da dolaylı olarak, Osmanlı ile savaş du
rumunda olan Venedik'e Avusturya im
paratoruna yardım etme hakkını verme
diğini; imparatoru n yardım etmesiyle ba
rışı bozduğu ve dolayısıyla Avustur
ya'ya savaş ilan edilmesi gerektiğin i  or
taya koyuyordu.  Şeyhülislam da böyle 
davranılmasını uygun bulduğunu belirt
ti. O zaman sadrazam komutanlara dö
nerek, bir süreden beri fethedilmesi 
düşünü len Korfu üzer ine m i, yoksa 
Avusturya sınırına mı yürümenin daha 
doğru olacağını sordu. Hepsi birden 
sadrazarnın ordunun başına geçerek 
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Avusturyalılara karşı yürümesini, çünkü 
bunların öteki kafidere benzemediğini  
belirttiler. 
Sadrazam, korkak kimselerin, din düş
manlarının ordusunu olduğundan daha 
güçlü gösterer<?k, Müslümanların cesa
retini kırmaya çalıştıklarını i leri sürdü. 
Şeyhülislamdan, savaşmaktan korkan 
böyle hainlerin idam edilmesinin doğru 
olup olmayacağın ı  sordu. Sonra gerekli 
hazırlıkları yaparak Belgrad üzerine yü
rüyeceklerini, eğer düşman Osmanlı sı
nırlarını aşma küstahlığında bulunı!rsa 
hemen kafasını ezeceklerini bildirdi .  
Bu arada sınır boylarındaki kale komu
taniarına barışı bozacak davranışlara 
karşı dikkatli olmaları için gereken emir
lerin verildiğini ilan etti. 
Sadrazam Korfu 'ya Diyarbakır Beylerbe
yi Kara Mustafa Paşa'nın yollandığını, bu 
konu üzerinde komutanların düşünce
lerini öğrenmek istediğini belirtti .  Sad
razarnın çok önceden bu konuda kesin 
kararlara vardığını fark eden ve onun dü
şüncesine aykırı bir düşünce ileri süre
rek devlet ve din düşmanı olarak dam
galanmaktan çekinen komutanlar susma
yı tercih etti. 
Sadrazam "B ugünlük bu kadar yeter, ge
celeyin iyice düşünün ve yarın padişa
hın huzurunda Davutpaşa Kışiası' nda 
toplanacak olan Divan toplantısında 
bulunun" dedi. 

Sadrazarnın Görüşü Değişti 
Ertesi gü n din adamları ve komutanlar 
kaymakamın orağında toplandı. Sadra
zam gü n doğarken O rağı Hü mayu n 
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önünde gözüktü. Sadrazam Damat Ali 
Paşa aynı bildiride olduğu gibi bir konuş
ınayla görüşmeleri açarak barışın Yene
dik Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle bo
zulduğunu ve Prens Eugene'den alınan 
mektubu anlattı. 
Şeyhül islam fetvasını reissülküttaba 
verdi, o da okudu. Sonra din adamları
na ne düşündükleri soruldu. Belki söy
leyecek bir şeyleri olmadığından, belki 
düşüncesini açıklayarak bir hata yapmak
tan çekindiklerinden kimse ağzını açma
dı. En az on beş dakika sessizlik hüküm 
sürdü. 
Sadrazam bağırarak sessizliği bozdu: 
"Efendiler, niçin konuşmuyorsunuz? 
Herkesin düşüncelerini serbestçe söyle
yebileceği bir toplantıda bulunuyorsu
nuz. Fetvanın yasalara uygunluğu hak
kında herhangi bir kuşkunuz varsa açık
layın ."  
Nihayet eski Anadolu Kazaskeri M irza
de Şeyh Mehmed söz aldı: 
"Avusturya başbakanından gelen mektup 
sınırianınıza saldırı olduğunu kanıtla
mamaktadır. Şu halde barışın bozulduğu
na dair belirtileri nereden çıkarıyorsunuz? 
Babıali 'nin her şeyden önce bu konuda 
kesin kanıtlar araması, ancak ondan son
ra karara varması daha uygun olmaz mı?" 
Sadrazam şiddetle atılarak Babıali 'yi ba
rışı bozmakla suçlayan mektubun tek ba
şına savaş nedeni olabileceğini açıkladı. 
Eski kazasker konuşmasını sürdürerek, 
düşmanın şimdilik açık vermediğini, bir 
yandan savaş hazırlıklarını sürdürürken 
bir kez daha düşmana uyarıda bulunul
masını, şimdilik yalnızca sınırların iyi ko
runmasıyla yetinilmesini belirtti. 

Karlofça Antiaşması'nın hükümleri Di
van'da bir kez daha okundu. İçinde 
Yenedik'le doğrudan ilgili bir madde bi
le yoktu. Şu halde Avusturya'nın Yene
dik üzerinde hak iddia etmesi ne demek 
oluyordu. 
Eski Kazasker Şeyh Mehmed direnmek
te devam ed iyordu: "Düşman sınırları
mızı aşmadıkça, bu mektup ona savaş 
ilan etme hakkını vermez." 
Şiddetli tartışmanın sonunda düşünce
sinden yarı yarıya cayan sadrazam şöy
le dedi: 
"Sınırlarımızın kesin ihlali ve geçerli ne
den olmadan savaş istemiyoruz. Yal
nızca Belgrad'a kadar gidip gerekirse sa
vaşacağız. Sınır boylarındaki komutan
larımıza her hareketlerinde düşmana 
hak verecek biçimde davranmamaları 
için çok sıkı emirler verdik. Daha dün 
akşam Tamışvar Beylerbeyliği'nden bir 
mektup aldık." 
Sonra reisülküttaba dönerek gelen mek
tubun okunmasını emretti. Bu rnektu
ha göre Avusturyalılar Sava üzerinden, 
Bosna' dan gelen gemilerin geçişine izin 
vermiyorlardı. 
Karşılıklı olarak bir süre daha konuşul
duktan sonra sadrazam vezirlerin, emir
lerin, din adamlarının, hocaların ve ko
mutanların olduğu tarafa döndü. 
Onlara ikinci kez kendisinin ve Diyar
bakır Beylerbeyliği 'nin çifte savaşı na
sıl sürdüreceklerini sordu. Hepsi birden, 
bir gün önce olduğu gibi, sadrazarnın 
Avusturya'nın üzerine yürümesini uygun 
bulduklarını belirttiler. 
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Donanma Güçlendi 
Padişah toplantıyı kapatmadan önce, 
"Tanrı izin verirse, Edirne'de yen iden 
toplanarak Avusturya savaşını konuşur 
ve yeni alınacak kararlara göre hareket 
ederiz" dedi .  
Ayasofya'nın imaını dua etti. Padişah 
ayağa kalktı, Divan dağıldı. Sadrazam gö
rüşmelerin sonucundan rahatsız olmuş 
bir halde toplantıyı terk etti. B irkaç 
gün sonra eski kazaske r doğruluğunun 
cezasını gördü. Mirzade Şeyh Mehmed, 
Pravadi'ye basit bir kadı olarak atandı. 
Büyük bir istekle savaş hazırlıklarına baş
landı .  Tersanede bulunan donanma
dan ayrı olarak on beş çektirme, yirmi 
beş fırkateyn ve on eğik omurgalı kalyon 
daha yaptırıldı. 
Tuna'nın üzerinde Demirkapı Geçidi
'nin savunmasıyla görevli olan İbrahim 
Paşa, sadrazamdan iki tuğ aldı ve Tuna 
donanmasının kaptanlığına getirildi .  
Mevkufatçı3 İbrahim Bey ile N iş  defter
dan, İstanbul ile Belgrad arasında ordu
nun yiyecek ve içeceğini sağlamakla gö
revlendirildi. 
Kırım hanı orduya katılmaya davet edil
di .  Padişah ona sadak parası adı altında 
bin, sekbanların maaşı olarak da dört bin 
akçe yolla d ı. 
Korfu'ya geçmek için Gelibolu'ya gelen 
Anadolu Beylerbeyi Türk Ahmed Paşa 
hemen Niş'e gitmek üzere emir aldı. Öte 
taraftan, Lippalı Ahmed Ağa, Hotin'de 
Rakoczy'ye sadrazarnın bir mektubunu 
götürürken ele geçti. Bu mektupta sad
razam, Tökeli  l mre'ye olduğu gibi, 
Avusturya'ya savaş açmaları karşılığında 

Rakoczy'ye Transilvanya Beyliği'ni ve 
Macar Krallığı 'nı  vaat ediyordu. 
Padişah yanında kaymakam, şeyhülis
lam, iki kazasker, emirlerin başkanları ve 
Divan'ın bütün üyeleri olduğu halde 
Edirne'ye doğ�u yola çıktı. 
III .  Ahmed'den bir gün sonra Anadolu 
Beylerbeyi de birliklerinin başında Edir
ne'ye girdi. lik sıralarda gönüllüler ve de
liler yer almıştı. 
Sonra avcılar, sekbanlar ve leventler, on
ların arkasından elli ağa ve dokuz at .ge
liyordu. Beylerbeyinin arkasında bin 
tüfekçi ve yüz kadar içoğlanı yürüyordu. 
Aynı gün padişahın daha önceden bildir
diği Divan toplantısı yapıldı. Savaş ila
nının ve fetvanın okunmasından sonra 
sadrazam söz aldı: 
"Daha önce kararını aldığımız bir savaşın 
gerekliliği üzerinde tartışmak için toplan
mış değiliz. Amacımız savaşı, ' imansızlar
la savaş ve onlara karşı merhamet duyma' 
diyen vecizeye göre yürütmektir. Siz 
yasa adamları ne düşünüyorsunuz?" 
İçlerinden bir bölümü "Tanrı yolunuzu 
açık etsin ! "  d iye yanıt verirken, bir bö
lümü de komutanların kendi adiarına ko
nuşmalarını ve düşüncelerini açıklama
larını istedi. 
Sadrazam komutanlarının görüşlerini öğ
renmek için onlara döndü. Hepsi birden 
padişahın kulları olduklarını, ruhlarını ve 
bedenlerini devlet ve din hizmetinde her 
an feda edeceklerini söylediler. 
Otağı Hümayun'un imaını bu üçüncü sa
vaş Divan toplantısını, Kuranıkerim ve 
hadisi şerif okuyarak kapattı. 

3 Osmanlılarda savaşa ait olan gelirleri toplayan devlet görevlisi. 
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Yedikule'de Altı İdam 
Yeni bir bildiri yayınlayarak Avusturya'ya 
savaş ilan ediliyor ve dökülecek kanın so
rumluluğu Prens Eugene'e yükleniyor
du. Ordu, padişah ve sadrazarnın başkan
lığında Belgrad ile Edirne'nin yarı yolun
da olan Filibe 'ye kadar ilerledi. Orada 
ikiye ayrılarak biri Tuna üzerine yürü
yüşüne devam ederken, diğeri sola dö
nerek Venedikliler ile çarpışmak üzere 
Makedonya ve Dalmaçya'ya ilerledi. 
Niş'e gelindiğinde bir Lehistan elçisi 
sadrazarnın huzuruna çıkarak kralları 
Auguest'e karşı komşu milletlerden yar
dım istediklerin i  bild irdi .  
Kesin bir tarih tespit etmek mümkün de
ğilse de, uzun zamandan beri B abı
ali 'nin kuşkularını uyandıran Ef1ak Vay
vadası Brankovan'ın azil kararının Niş'te 
verildiği sanı lmaktadır. Ancak azil tari
hi kesin olmamakla beraber bu prensin, 
III. Ahmed tarafından haksız yere görev
den alınması ve idam ettirilmesi padişa
hın saltanatını Iekelemiştir. Sağlam bir 
muhakemeye sahip olan tarihçi Salla
berry, Osmanlı  kaynaklarına dayanarak 
bu cinayeti anlatmıştır. 
Bağdan Voyvodası Kantemir'in son Rus 
seferi sırasında Sultan III. Ahmed'in düş
manlarıyla işbirliği yapması ve sonunda 
Rusya'ya sığınınası padişaha Branko
van 'ın da ihanet ettiğine dair kuşkulara 
kapılmasına neden olmuştu . Bu haksız 
kuşkular Voyvoda'nın sonunu getirdi .  
Ulahların prensi yirmi altı yıldan beri Ef
lak'ı bir baba gibi Osmanlılara bağlı 
olarak yönetiyordu. Masumiyetine ve er
demlerine rağmen Brankovan zincire vu
rulacak, haksız yere suçlandı ve cezası
nı çekmek üzere lstanbul'a yaiiandı. 

Yedikule'ye kapanlır kapanlmaz karısı ve 
dört oğlu babalarını savunmak ye onun 
yazgısını paylaşmak üzere lstanbul 'a gel
di. Fakat Brankovan ile beraber karısı ve 
dört oğlu da idama mahkum oldular. 
Brankovan ve ailesinin Yedikule 'deki 
idamları Osmanlılar üzerinde öyle derin 
izler bırakmıştır ki, padişahları II. Os
man'ın da orada katiedild iğini unut
muş gözükerek, her gelene Yed iku
le'nin surlarını  gösterip bu prens ailesi
nin acı sonunu anlatırlar. 

Şehit Ali Pa�a' nın Cesedi 
Ganimet Oldu 
Orduyu Hümayun, Belgrad surları önün
de ırmağı aşarak Peterwardein' in çayır
Iarına girdi. Prens Eugene, yetmiş piya
de ve elli atlı taburu ile Peterwardein Ka
lesi önünde Osmanlıları bekliyordu .  
Savaş, günün i lk  ışıklarıyla başlad ı. Ye
niçerilerin kör cesareti ilk anlarda Avus
turya piyadelerini dağıttı. Cesaretten 
doğan hataları bile değerlendirmesini çok 
iyi bilen deneyimli komutanın önünde 
dikkat edilmesi gereken ihtiyata önem 
verilmeden Avusturya hatlarının çok 
gerilerine düşüldü. 
Yeniçerilerin sol kanadında yaptığı bas
kıya aldırmayan, fakat bütün dikkatini 
Osmanlı hatlarında açılan boşluğa top
layan Prens Eugene, elli atlı taburuna 
emir vererek o boşluğu işgal ettirdi .  
Avusturya atlısının ağırlığı ve hızı karşı
sında hiçbir şey dayanmıyordu. 
Sipahilerin ezilecek sağa sola kaçıştığı
nı fark eden sadrazam, bir eline Sancak
ı Şerif i öteki eline kılıcını alarak şaşkın
lık içinde kalan askerlerinin ortasında on-
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ları geri d öndürmeye çalış ıyordu. Ordu
yu savaş düzenine sakamayacağını anla
yınca anna atladı. Bir avuç komutan ve 
içoğlanıyla yenilginin utancını çekme
rnek için ölümün kucağına atıldı. Alnına 
yediği bir kurşun onu atının ayaklarının 
dibine cansız serdi .  
Sadrazam çevresinde yer alan yiğit asker
lerin etkisiyle bir an dağılan Avusturya
lılar, şehit düşen Ali Paşa'nın cesedinin 
atının üzerine konup Belgrad'a götürüi
mesine izin verdiler. 
Bozguna uğrayan ordu, serdarının cesedi 
önünde kaçıyordu. Tuna ve Sava, Prens 
Eugene'in başarılı yüz bin adamı önünde 
yok olan yüz elli bin Osmanlının cesetle
riyle dolmuştu. Prens Eugene'in ganime
ti bu sefer on bin asker, yüz yirmi top, yüz 
kırk bayrak, sadrazarnın otağı ve beş tu
ğu oldu. Sadrazarnın çadırında bulunan 
gizli belgeler Lehistan'ın Babıali ile etal
tından işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. 
Sadrazarnın cesedi hazin bir cenaze töre
ninden sonra Belgrad'da Sultan Süleyman 
Camisi'nin yanına gömüldü. Yetmiş yıl 
sonra Belgrad'ı ele geçiren Avusturyalılar, 
Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın cesedini bir 
ganimet gibi oradan çıkaracaklar ve Ha
dersdorf ormanı içinde Viyana'dan pek 
uzak olmayan bir yerde Mareşal Lou
don'un mezarının yanına gömeceklerdir. 
Peterwardein bozgunu sırasında İstan
bul'a dönmekte olan padişah acı habe
ri duygusuz bir biçimde dinledi. Belgrad 
ordusuyla dönmekte olan komutanların
dan Halil Paşa savaş alanından kurtarı
lan devletin mührüne sahip oldu. 

Halil Paşa saraya bostancı olarak girmiş, 
sonra yavaş yavaş yükselerek seraskerli
ğe kadar erişmiş bir Arnavut'tu .  Altı sa
atlik bir savaş sonunda Tamışvar Kalesi 
altı bin şehit vererek Prens Eugene'e tes
lim oldu. Osmanlıların Macaristan'daki 
yenilgilerinin yarikısı, Kaptanıderya Ca
nım Hoca'ya karşı direnen Kont Schulen
burg muhafazasındaki Korfu 'ya kadar 
uzandı. Kaptanıderya, Korfu'da başarı sağ
layamadığı için Yedikule'ye kapatıldı. 

Avusturya Pasarofça' da Ço� 
Ilıınlı Davrandı 
Sadrazam orduyu yeniden düzene sokma
ya uğraşırken Prens Eugene güneye ine
rek Belgrad'ı kuşattı. Belgrad'ı kurtarmak 
için koşup gelen Osmanlı ordusunun ye
nilgisiyle biten ikinci savaş sonunda Belg
rad Kalesi Avusturyalılam teslim oldu. 
İki yüz top, kırk havan topu, yirmi bin 
gülle, üç bin bomba, altmış sancak, do
kuz tuğ, mehter takımının bütün müzik 
aletleri, vezirin çadırı ve hazinesi Galib
Ierin eline geçti. I rmağın kıyısındaki ve 
Tu na donanınasındaki yüz elli parça top 
Osmanlılara karşı çevrildi. 
Belgrad'ın düşmesi üzerine Sadrazam 
Halil Paşa görevden azledildi. Yerine es
ki Sadrazam Ali Paşa'nın katiplerinden 
ve Damat İbrahim Paşa'nın adamı olan 
Nişancı Mehmed Paşa devletin en yük
sek makamına getirildi. Bosna Beylerbe
yi tek başına A vusturyalılara karşı d ire
niyordu.  
Barış önerileri gelmeye başlayınca padi
şahın damadı İbrahim Paşa4 görüşmeler 

4 Nevşehirli ibrahim Paşa, Sultan lll . Ahmed'in kızı Fatma Sultan ile evlenerek "damat" lakabını almıştır. Eşi Fatma Sultan, 
beş yaşındayken Sadrazam Ali Paşa'yla nikahlanmış, ancak Ali Paşa'nın Peterwardein savaşında şehit düşmesi üzerine dul 
kalmıştı. Yaşı küçük olduğu için kız olarak dul kalan Fatma Sultan, ibrahim Paşa ile nikahlandığı sırada on üç yaşındaydı. 
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yapmak ve anlaşmaya varmak üzere gö
revlendirildi. Prens Eugene'e bir mek
tup yazarak barış görüşmelerini Galib 
saydıkları kimseyle yapmak istedikleri
ni bildirdi .  
Aynı zamanda, Avusturyalılara karşı kul
lanılmak üzere Fransa'dan çağrılan eski 
Transilvanya Prensi Rakoczy'nin Edir
ne'de kalması istendi. Morava üzerinde 
Sırbistan'ın küçük bir kasabası olan Pa
sarofça her iki devlet tarafından görüşme
lerin yapılacağı yer olarak kabul edildi. 
Avusturya isteklerinde oldukça ılımlı 
davrandı. Belki Adriyatik üzerinde Ve
nedik'i güçlendirmekten çekindiği, bel
ki Ruslar ve Lehlerden kaygı duyduğu, 
belki de artık ezici olmaktan çıktığı 
için Osmanlı Devleti'nin Avusturya için 
yararlı olabileceğini düşündüğünden, 
Sırbistan'ın anahtarı Belgrad 'ı ve bazı 
önemli bi rkaç kaleyi muhafaza etmek-

ten başka bir şey istemedi. Balkan dağ
ları Edirne'nin yakın kalesi oluyor; Tu
na, Vidin, Niğbolu,  Sofya bundan böy
le Osmanlı Imparatorluğu'nun doğal 
bir kuşağı haline geliyordu. 
Osmanlıların daima değerini takdir et
tikleri ve gerek savaşta, gerekse barış gö
rüşmelerinde gösterdiği doğruluğunu 
beğendikleri Prens Eugene, III. Sultan 
Ahmed'den safkan iki Arap atı, bir kılıç 
ve bir sarık armağan aldı. 
Sultan III. Ahmed'in elçisi Mehmed 
Efendi, Prens Eugene'e şunları söyledi: 
"Hıristiyanların veziri! Yüce padişahım se
nin değerini ve bilgeliğini takdir eder. Sa
na onun adına teslim edeceğim şu arma
ğanları gönderdi. Bu kılıç kuşatmalarda ve 
savaşlarda gösterdiğin cesareti, sarık ise 
dehanın genişliğini, tasarılarının derinli
ğini \'C İcra at ı n cia gösterd iğin ihtiyatı 

Sofya 
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simgelemektedir. Son iki savaşta ortaya 
koyduğu n cesaretten dolayı seni kutlarım. 
Sağlam bir itaate sahip, sayıca üstün ve an
cak senin yiğit askerlerinle kıyaslanabi
lecek olan Osmanlı ordularını yendin." 

Değerli Armağanlar 
Rumeli Beylerbeyi İbrahim Paşa tarafın
dan Viyana'ya götürülen armağanlar 
Doğu'nun görkemini gözler önüne seri
yordu. Tarihçi Raşid Mehmed Efendi'ye 
göre armağanlar arasında şunlar vardı: 
"Kabzası irili ufaklı iki yüz değerli taş
la işlenmiş bir Kafkas hançeri. Yakut, in
ci, zümrüt kakılmış, altın zincidi bir sa
dak. Hepsi gü�üşten yedi  koşum, yedi 
gem suluğu.5 Uç çift üzengi ve silah ta
kımı. Altın işlemeli kadifeden yedi eyer. 
Yine aynı kumaştan yedi haşağ. 
Rumeli Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın 
kendi çadırından başka tören için iki ay
rı çadırı daha vardı. Yol masraflarının kar
şılanması için padişah tarafından otuz beş 
bin akçe verilmiş ve yetmiş beş bin ak
çe de sonradan yollanmıştı. 
lmparatora vereceği armağanlar kırk 
dokuz tane olup, şimdiye kadar Os
manlıların hiçbir Avrupalı hükümdara 
vermedikleri son derece değerli eşyalar
dan oluşuyordu. Maiyetinde yedi yüz alt
mış üç kişi, altı yüz kırk beş at, yüz ka
tır ve yüz seksen deve ile Avusturya top
raklarına girince ihtiyacı olan her çeşit yi
yecek maddesini aldı .  E lçiye ayrıca 
ödenek bağlanmıştı .  
Schwechat'a gelen İbrahim Paşa, maiye
tinde imparatorluk muhafız kıtaları olan 

Nevşehirli Damat lbrahim Paşa 

bir saray mareşali ve bir imparatorluk yet
kilisi tarafından karşılandı. 
Osmanlı kurulunun en önünde Divan'ın 
tören çavuşları, armağanların bulunduğu 
yükleri taşıyan altı arabanın başında ha
zineci, yanında halıcılada anahtar muha
fızı ve paşanın muhafız bölüğü geliyordu. 
Onların arkasında yeşil bayrak taşıyan bir 
bayraktar, elçinin atları, doğancılar, im
��horlar ve başınabeyinci ilerliyordu. 
Uç tuğun ikisi dalgalanırken, üçüncüsü 
yatay olarak tutuluyordu. Haşağlar, kap
lan postları örtülü, gümüş koşumu yedi 
at, zarif sorguçlu on dört Divan çavuşu 
tarafından götürülüyordu. 
Elçi  dışı mercan, içi resimlerle bezenmiş, 
altın kafesli bir araba içinde geliyordu. Sa
ğında ve solunda yaya olarak bir su başı ile 
tüfekçibaşı yürüyordu. On iki içoğlanı, kı
lıç taşıyan bir subay, hizmetkarlar, kah-

S At ve başka hayvanların gemlerinin altına takılan ufak zincir. Sulu k zinciri de denir. 
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yalar, elçilik katibi, iki imam, iki müez
zin, bayraktarlar, sucular, seyisler, çadır
cılar ve görkemli bir mehter takımı İbra
him Paşa'ya eşlik ediyordu."  

Deprem ve Yangın 
Avrupa'nın gözünü kamaştırmak ıçın 
Avusturya'ya yollanan bu görkemli top
luluk yol alırken, yer sarsıntıları ve yan
gın bir gece içinde İstanbul'da yirmi iki 
bin evi yok ediyordu. Sanki bütün olay
lar bir araya gelerek saltanata suikast ha
zırlıyor gibiydi. Padişah zevke düşkün il
gisizliği sonucu bu yenilgiler ve doğal fe
laketler karşısında üzülmüyordu. Sadra
zamın gururu da bunlardan etkilenme
di. Rusya'nın İstanbul'da sürekli bir el
çi  bulundurma isteğini kabul ederken, 
Rus çarını imparator olarak tanımaktan 
kaçınıyordu. 
"Efendim dünyada iki imparator tanır, 
padişahın kendisi ve (Şarlken'i kastede
rek) Roma imparatoru" diyordu. Bu ko
şullar altında Rusya ile Prut Antlaşma
sı yenilendi ."  

Görkemli Düğün 
Bu politik görüşmeler ve felaketler ara
sında İstanbul 'da büyük eğlenceler dü
zenleniyordu. 1 7 1 2  ilkbaharında padişah 
III .  Ahmed'in oğulları ve kızlarının dü
ğünleri dolayısıyla yapılan törenler, eğ
lenceler imparatorluk tarihçisi Raşid 
Mehmed Efendi tarafından kaleme alın
mıştır: 
"Sultan III. Ahmed o sıralarda kızların
dan üçünün ve yeğenierinden ikisinin 
düğünleri ile oğullarından dördünün 

sünnetlerini kutladı. Nişanlılar Kaptanı
deeya Süleyman Paşa, Nişancı Mustafa 
Paşa ve eski Sadrazam Kara Mustafa Pa
şa'nın oğluydu. Bu üç gözde, padişahın 
üç kızıyla evlendi. 
Osman Paşa Üinmetullah'ın ve Eğriboz 
Valisi Silahtar İbrahim Paşa da, daha ön
ce Köprülüoğlu Nurnan Paşa ile nişan
lı olan fakat onun ölümüyle boş kalan 
Ayşe Sultan ile hayatlarını birleştirdilee 
Her ikisi de II .  Mustafa'nın kızlarıydı. 
Padişah tarafından düğün amiri seçtlen 
Halil Ağa'ya dört şehzade için nesil 
bolluğu anlamına gelen şekerden dört 
hurma ağacı yaptırması emredildi. Yine 
şekerden yaptırılan bahçe Doğu'nun 
temsili di l inde, evliliğin tatlı taraflarına 
ancak düğün günü çekilen bedeni acı
larla varılabileceğini gösteriyordu. 
Tersaneden saraya taşınan büyük gemi di
rekleri ve yelkenlerle dev çadırlar kuru
luyordu. Düğün için hurma ağaçları yapı
lıyordu. On çadırda şekerden bahçenin ya
pımı için marangozlar, çilingirler, res
samlar, ciltçiler ve şekerciler toplanmıştı. 
Halil Ağa verilecek yemek için on bin 
tahta tabak, Avrupa'da bulunan Rodos, 
Amecik, Şehirkahya'dan ve Asya 'da 
Hüdavendigar Sancağı'nda bulunan Gö
lecik, Yenice, Taraklı ve Gülpazarı'ndan 
yedi bin dokuz yüz tavuk, bin dört yüz 
elli hindi, üç bin pil iç, iki bin güvercin, 
bin ördek ve içinde şeker ikram etmek 
üzere on bin kase ısmarlanmıştı. 
İmparatorluğun her tarafına yollanan 
görevl iler, aşçılar, şekerciler, şarkıcılar, 
rakkaseler arıyordu. Yüz yirmi saka, de
riden tulumları ve elbiseleriyle eğlenen
lcr arasında susayanlara su dağıtacaktı. 
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Halil Ağa, şehzadelerin evleneceği gün 
padişah tarafından sünnet ertirilecek 
beş bin fakir çocuğa yeni e lbiseler dağıt
makla görevlendirildi. Düğün sırasında 
gösteriler yapacak olan güreşçiler, ip 
cambazları gibi h üner sahibi kimseler ls
tanbul'a geldikçe çeşitli komutanların, 
topçuların ve silahtarların emrine verili
yordu. Yeniçerilerin, topçuların ve silah
çıların mutfaklarından tabak ve büyük 
kazanlar, vakıflardan ve devlet büyükle
rinin saraylarından kalaylı bakır kap ka
cak ödünç alındı. Padişahın bütün mut
fak eşyası bu tören için kullanıldı. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde 
Sadrazam İbrahim Paşa bir sultanla ev
lenmesi sırasında padişahın düğününe iş
tirak etmesinden kendisine büyük pay 
çıkardığını, İmparator Şarlken'e ve Ma
caristan Kralı Ferdinand'a yazdığı mek
tuplarda bu onuru belirtmek için Sahip
es-sur diye imza atmıştı. Padişah III. Ah
med döneminde güçlü sadrazam Nevşe
hirli Damat İbrahim Paşa da, en az ada
şı kadar bir on ura sahip olmuştur. Çün
kü oğlu Mehmed de şehzadelerle birlik
te sünnet edildi, onlar gibi iki hurma ağa
cı ve bir şeker bahçesi aldı. Yalnızca onun 
aldıkları şehzadelerinkine göre yarı bü
yüklükteydi. 

Fakir Çocuklar Sünnet 
Edildi 
Eski Saray'da tamamlanan hurma ağaç
ları Topkapı Sarayı'na, oradan da dev ça
dırlarla birlikte Okmeydanı 'na taşındı. 
Önce Osman Paşa ile padişahın yeğe-
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ni  Ümmetullah Sultan' ın n ikahları kı
yıldı. Düğünlerinde alışılagelmiş usul
lere göre damadın sağdıcı maiyetiyle 
birl ikte düğün armağanlarını getirdi. 
Heyetin en önünde çiçek ve meyve do
lu sepetler, sonra. şal dolu bohçalar, al
tın ve takı keseleri ve nihayet zengin bir 
şekilde donatılmış atlar ve öteki arma
ğanlar vardı .  
Şeyhülislam, Sultan III .  Ahmed' i  tem
sil eden kızlarağasının ve Osman Pa
şa'nın kahyasının huzurunda evlileriQ. 
mutlu olmaları için Tanrı'ya dua etti. 
Sonra yirmi bin duka altını drahomayı 
damada teslim etti. 
Bu törenden sonra genç evi ilerio adına 
akağasına, oda hizmetkarlarına ve öteki 
görevlilere astragan yakalı ceketler da
ğıtıldı. Arkasından hep birlikte kahve ve 
şerhetler içild i .  
Osman Paşa 'nın düğünüyle geeeli gün
düzlü on altı gün sürecek şehzadelerin 
sünnet düğünlerinin başlangıcına kadar 
dört gü n ara verildi. Her gün ziyafetler 
veril iyor, yüzlerce fakir çocuk sünnet 
edi liyordu. Şehzadelerin sünnet düğü
nüne hazırlık için geçen dört gün bo
yunca Okmeydanı'nda koyunlar kurban 
edildi .  Ordunun yüz ell i  cerrahı, şarkı
cılar, rakkaseler, güreşçiler, hakkabaz
lar için çadırlar kuruldu. Hepsine kah
ve ve şerbet dağıtı ldı, gülsuları ikram 
edildi .  
Şafak sökerken çalınmaya başlayan da
vullar ve nekkareler yeni  bayramın baş
ladığını ilan ederken kırbalar alanı süpür
ıneye ve toz kalkmasını önlemek ama
cıyla sulamaya başladılar. 
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Padişah çevresindeki simli kumaştan el
biseler giymiş olan kapancıları,6 yuvar
lak selimi7 sarıkiarı ile şehzadeleri, kal
lavi8 denilen koni  biçimindeki sarıkiarı 
ile vezirleri, başlarındaki urf 9 sarıkiarı ile 
din adamları ve din bilginleri, mücevve
ze10 sarıkiarı ile din hocaları arasında va
kur adamlarla ilerliyordu. 
Devlet adamlarının kürkleri ve kürklü 
ceketleri de sarıkiarı gibi çok titiz bir bi
çimde sınıflandırılmıştı. Simli kumaştan 
diki len, önü ve arkası sarnur kürkü ile 
kaplanan kapaniçeler1 1 olağanüstü du
rumlarda padişah, şehzadeler, sadra
zam, vezirler ve damatlar tarafından gi
yilirdi. 
Saray mabeyincilerinin  giydiklerine ise 
erkankürkü denirdi. Yenleri bol olanla
rı da ferace diye adlandırılırdı. 
Üstkürk adlı ceketler ise devletin yük
sek rütbeli subaylarına giydiri l ird i .  Üst
kürklerin bazısı yalancı yeniere sahipti. 
Çünkü bulundukları mevki gereği padi
şahın ya da bir vezirin elini, hatta kolu
nun hemen üstündeki yenini öpemeyen
ler bu yalancı yeni öperlerdi .  

Üniformalar 
Sarnur kürklerin içine kaplanacak ku
maşların renkleri de Osmanlılarca kut-

sal sayılan dokuz ayrı renge ayrı lmıştı. 
Bunlar eflarun, kırmızı, mavi, koyu ma
vi, açık mavi, gök mavisi, koyu yeşil, açık 
yeşil ve sarımtırak rengiydi. Yeşil vezir
lerin, kırmızı ölüm kararlarını yerine 
getiren mabeyincilerin rengiydi .  E n  
yüksek rütbeli ilk altı yasa adamı, iki ka
zasker, emirlerin başkanı, Mekke, Me
d ine ve İstanbul kadıları ile Babılil i 'nin 
en yüksek rütbeli alt ı  memuru olan üç 
defterdar, defteremini, reisülküttab ve 
nişancı koyu mavi elbiseler giyerd i .  
Din adamları ve hocalar eflatun elb.ise
ler giyer; müderrislerin, şeyhterin ve da
ha alt rütbede olan mabeyincilerin elbi
selerinin rengi gök mavisi olurdu. Tımar
lı çavuşlar ve vezirlerin ağaları açık ma
vi elbiseler giyerdi. Padişahın ahırında ça
lışanların elbiseleri ise koyu yeşil renk
l i  kumaştan d ikilirdi. 
Çizmelcrc gelince, Babıali subayları
nıokİ sarı, komutanlannki kırmızı ve din 
adamlarınıokİ mavi olurdu. Koşumların, 
haşağların ve eyer örtülerinin konuş 
durumları olağan günler ve Divan gün
leri olmak üzere iki ayrı yönteme göre 
uygulanırd ı . "  
Burada ünlü tarihçi Raşid Mehmed Efen
di'nin anlattıklarına biraz ara verelim. 
Avrupa hükümdarların ın  maiyetinde 
çalışan kişileri s ınıflandıracak ünifor-

6 Yiyecek maddelerinin tartıldığı resmi kanların başında duran görevli. 
7 Adını Yavuz Sultan Selim'den alan ve üzerine ince beyaz tülbent sarılan silindir biçiminde kavuk. Bu kavuğun bo
yu altmış beş santimdi ve kesik koni biçimindeydi. 
8 Eskiden vezirlerin giydiği koni biçiminde kavuk. Bu kavuk, üstüne Hint tülbendi sarıldıktan sonra, soldan sağa doğ
ru dört parmak kalınlığında sırmayla süslenirdi. 
9 Çok büyük bir sarık çeşidi. 
10 Eskiden törenlerde giyilen çok kıvrımlı bir kavuk. Başa geçen bölümü yukarısına göre daha dar olurdu. Tepesi kır
mızıydı. Otuz üç santim boyunda olup çevresine tülbent sarılırdı. 
11 Eskiden devlet büyüklerinin g iydiği geniş ve devri k yakalı bir k ürk çeşidi. 
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maları uygulamaya başladıklarından çok 
önceleri, Osmanlı İmparatorluğu 'nda 
devlet ve saray büyükleri için çeşitli üni
formalar işte böyle sınıflandırılmıştı. 
Rusya'nın askeri ve sivil hizmetlerde ça
lışanları çeşitli rütbeler altında sınıflan
dırdığından söz edecek olursak, Os
manlı İmparatorluğu'nun Kanuni Sultan 
Süleyman döneminden beri Babıali 'ye 
bağlı birinci, ikinci ve üçüncü derecede 
memurlukları sınıflandırdığı gerçeğini de 
ortaya koymamız gerekir. 
Rütbe bakımından sadrazam şeyhülisla
ma; altı yasa adamı Babıali'ye bağlı altı 
yüksek memura; mollalar, hocalar, mü
derrisler, şeyhler saray mabeyincilerine; 
ordu ağaları imparatorluk üzengicilerine 
ve devlete bağlı tırnar sahipleri de saray 
ağalarına eşitti. 
Bu küçük fakat gerekli açıklamayı yap
tıktan sonra tekrar tarihçi Raşid Mehmed 
Efendi'nin yazd ıklarına dönelim: 

Armağanlar Sunuldu 
"Şehzadelerin sünnet diiğünlerinin ilk 
gününde padişahın elini öpen vezirler ve 
beylerbeyleri kendilerine ayrılmış safra
lara oturmadan önce kızlarağasına arma
ğanlarını verdiler. 
18 Eylül'de başlayan eğlenceler ile sün
net törenleri resmen açılmış oldu. Her 
gün ziyaretler yapılıyor, h ünerler göste
riliyor, ziyafetler veriliyordu. Elçilerin ka
bul töreni ancak 27 Eylül 'de oldu .  
Avrupa devletlerinin elçileri yedi gün bo
yunca süren eğlencelerin hepsine katıl-

dı. Padişah adına ilk çağrı Fransız elçi
si ile topçulara, silahçılara, istihkam ge
nerallerine, kadırga beyleri ile kaptania
rına ve çavuşlara yapıld ı. 
29 Eylül günü İngiliz ve Hollanda elçi
leri, İmamlar, şeyhler ve dervişlerle Ga
lata, Kasımpaşa ve Hasköy halkıyla bir
likte tören alanına geldiler. 
Venedik balyozu1 2  ile Avusturya elçisi, 
beylerbeyleri ile inzivaya çekilmiş der
vişlerle beraber davet edild iler. En so
nunda İstanbul'un başlıca sur d ışı serrtt
Ierinden olan Üsküdar, Galata, Eyüp ve 
Kasımpaşa halkına pilav dağıtıldığı gün 
Ragusa elçisi de sünnet düğününe davet 
edildi. 
Eğlencelerin on beşinci ve son günü pa
d işah, vakıfların ve sultanların mülkle
rinin temsilcilerini kabul etti. Aynı gün 
sarayın hizmetinde çalışmış olan yirmi iki 
yeniçeri ortasına para dağıtıldı, eğlence
leri yöneten subaylara gayretlerinden 
ötürü kaftanlar giydirild i . "  
Eğlenceler bitti. Ertesi gün şehzadele
rin asıl sünnet törenleri başladı. Başta 
sadrazam ile Kubbealtı vezirleri olmak 
üzere herkes armağanlarını s und u. 
Bunca yenilginin arkasından böylesine 
bir görkemli tören, Doğu gururunun için
de Bizansı anımsatan bir düşüşü göste
riyordu. Kendi aşağılık durumunu fark 
etmemek, düşüşlerin en acısıdır. Çün
kü bu bir ruh düşüklüğüdür. İmparator
luğun yaptığı barış, Sultan III. Ahmed ile 
sadrazarnma büyük bir olgunluk içinde 
eğlenmesini sağlayacak kadar şanlı bir 

12 Osmanlı imparatorluğu zamanında Venedik elçilerine verilen ad. 
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Turhan Baytop, İstanbul Lafesi'nden 

barış değildi. Zevk ve eğlencelerinin al
tında pişmanlık, mutlulukların altında ise 
aşağılık duygu ları yatmaktadır. 

Lale Bayramları 
Barış yıllarında İstanbul güzelleştirildi. 
Bahçe! er, su yolları ve camiler yapıldı. Bo
ğaz'ın iki kıyısı Doğu 'nun yeni Babil' i  
haline geldi. Pasarofça Antiaşması 'nı 
imzalamış olan Mehmed Efendi elçi ola
rak gönderildiği Fransa'dan, İstanbul'un 
tepelerini ve vad ilerin i  mekan ve gele
nekiere göre süs lemek isteyen sadraza
ma Versailles, Marly ve Fontamebleau 
saraylarının plan ve resimlerini getirdi. 
Nevşehirli İbrahim Paşa efendisinin 
kaygılarını silmekten, bu eğlencelerle ba
rışın tadını çıkarmaktan ve Osmanlı 

Devlet i 'n in bütün görkemini  ortaya 
koymaktan kaçınmıyordu. Genç olma
sına rağmen bu sadrazam, arka arkaya ge
len felaketlerden sonra savaş dehasının 
Müslümanları terk ettiğine ve inatla 
ters davranan tal.ihine karşı bir kez da
ha deneme yapı lmayacağına inanmıştı. 
Sultan III. Ahmed'in saltanatı sırasında ya
pılan XIV. Louis taklidi binaların, bahçe
lerin ve eğlenceterin parlaklığı bu döne
min son yıllarını aydınlatmaktadır. 
Boğaz'ın başlangıç noktasında Asya k,ı
yısına yakın bir kayalık üzerinde bir yan
gınla harap olan Meandros Kulesi'nin ye
rine Damat İbrahim Paşa tarafından 
şimdiki adıyla Kızkulesi yaptırıldı. 
Haliç'in kıyıları ağaçlar, çeşmeler, köşk
ler ve mermer saraylarla bir kat daha gü
zelleştirildi. Sadrazarnın gayretiyle hase
ki sultan için Kağıthane'de Doğu stili bir 
saray yapıldı. Kağıthane Deresi, mermer 
suyollarıyla bu sarayı çevreliyordu. Yap
ma şelalelerin hoş şırıltısı haseki sultan
ların ve cariyelerin soludukları havayı se
rinletiyordu. 
Sadrazam tarafından padişaha sunulan bu 
sarayın hizmete açılışı dolayısıyla eğlen
celer düzenlenmişti. 
Sadrazarnın parlak dehası sayesinde, ra
mazan ayında büyük camiierin aydınla
tılmasına başlanmıştı. Yarım daire biçi
minde demir kandiller sayesinde yapı
lan bu aydınlarmaya mahya denmiştir. 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın döne
minde ilk kez olarak fener alayları ve la
le bayramları düzenlenmişti. Her ilkbahar
da ya sarayda, ya da padişahın Boğaz'ın iki 
kıyısındaki yalılarında kutlanırdı. 
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Bu bayramlarda !ale bahçelerine değişik 
renklerde fenerler asılırdı .  Lalelerin ar
kasında kalan fenerler çiçekleri pırıl pı
rıl gösterirdi. 
Eski Mısır'ın Sais kentinin fener alayla
rı yüzyıllarca sonra Nil kıyısından Boğa
ziçi'ne yansımıştı. 

Çiçek Sevgisi 
Şimdiye kadar hiçbir sadrazarnın padi
şahına veremediği eğlenceler, Damat İb
rahim Paşa tarafından Sultan III. Ah
med'e ve ailesine Beşiktaş'taki yazlık sa
rayında verildi .  
Tarihçi Raşid Mehmed Efendi, o günü 
şöyle anlatır: 
"Bu bayrama padişah, dört şehzadesi Sü
leyman, Mehmed, Mustafa ve Bayezid, 
yedi kızı Ümmü Gülsüm, Hatice, Atika, 
Saliha, Ayşe, Rabia ve Zeynep sultanlar; 
dört şehzadesinin annesi, genç yaşların
da ölen şehzadelerin dört annesi; III .  Ah
med'in resmi nikahlı beş karısı; ayrıca se
kiz sultan hanım, sultanların sırdaşı on al
tı cari ye ve padişahın on gözdesi katılmış
tı. Başta kızlarağası, silah tar, baltacı kah
yası olmak üzere sarayın iç hizmetlerin
de görevli altmış kişi hazır bulunuyordu. 
Hepsine sadrazam tarafından işlenmiş 
taşlar, değerli kumaşlar armağan edildi." 
Çok sık tekrar edilen bu bayramlar so
nunda çiçek sevgisi halk arasında öyle
sine kök saldı ki, aynı çağlarda Fransa'da 
ve Hollanda'da bazı kişi lerdeki !ale ye
tiştirme merakını kat kat aştı. Bunun 
üzerine özellikle Avrupa'da !ale yetişti
rilmesi üzerine yazılmış cilder dolusu ki-

tap yayınlandı. İstanbul 'da da şükufe
cibaşı 13 adı altında yeni bir meslek tü
redi. 

Diplomalı Bahçıvanlar 
Bu meslek sahiplerinin d iplaması altın 
yaldızlı güller ve diğer renkli çiçeklerin 
resimleriyle süslü olup, şu sözlerle son 
buluyordu: 
"Bu diplamanın sahibinin bahçıvan us
tası olarak kabul edilmesini, onun huzu
runda herkesin nerkis gibi dikkatli bak
masını ,  gül gibi kulağın ı  vermesini, 
zambak gibi on dill i  olmamasını  . . .  
Dillerinin ucunu uygunsuz kelimelerin 
kanına batırarak nar çiçeğinin dikeni gi
bi yapmamalarını, alçakgönüllü olmala
rını ve gül koncası gibi ağızlarını kapa
lı tutmalarını, mavi sümbül gibi zamanın
dan önce konuşmamalarını ve n ihayet 
menekşe önünde eğilmeterini ve inatçı 
olmamalarını dileriz." 
Eğlencelere olan düşkünlüğü sonunda 
sadrazam, vaktiyle erdem sahibi Köp
rülü sayesinde rağbet bulan, fakat son
raları terk edilen şenliklere yenil ik ge
tirdi. Bundan önceki son sadrazarnın bu 
şenlikleri yenilerneyi düşündüğü, ancak 
çok para gerektiği için vazgeçtiği bir ger
çektir. Büyük bayram şenl iklerin in  
üçüncü günü yen içeri ağası da sarayın
da sadrazama şatafatlı bir şölen dü
zenledi. 
Fakat şehzadelerden Mehmed, Musta
fa ve Bayezid 'e verilen ilk ders dolayı
sıyla düzenlenen şenlikler çok daha gör
kemli oldu.  Bu  şenl ikler sarayın deniz 

13 Çiçek bahçesi bakıcılarının. bahçıvanların başı anlamında kullanılmıştır. 
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Kağıthane Sarayı 

kıyısında İnci  Köşkü denilen yerde 
yapıldı .  Sadrazam, şeyhülislam, Ru
meli kazaskeri, defterdar ve reisülküt
tab için çadırlar kuruldu; sarayın birin
ci  ve ikinci imamları, Feyzullah ve 
Abdullah efendiler şehzadelerin lalası 
olarak seçildi .  

Din Adamlarına Saygı 
Padişah İnci Köşkü'ne geldiği an, Kız
larağası Beşir ile Sadrazam Damat İbra
him Paşa, hükümdarıo inmesine yardım 
etmek için ilerlediler, kollarından tuta
rak onun için hazırlanmış otağa aldılar. 
Hemen sonra, Damat İbrahim Paşa, 
şeyhülislam ve kaptanıderya kendi ça
dırlarına girerek yemeklerini yediler. Sof
radan kalktıktan sonra bahçe kapısından 
geçtiler ve arz odasına geldiler. Bir çey
rek saat sonra Babısaadet'te şehzadele
rin en büyüğü olan Mehmed Sultan gö
züktü. 
Üzerinde bir kapaniçe, başında değerli 
taşlarla bezenmiş sorgucuyla arz odası-

na gelen şehzadeye haznedar ile kızla
rağası kollarından tutarak yardım ediyor
lardı. Sırasıyla vezirlere, din adamlarına 
ve bakanlara elini öptürdü. 
Biraz sonra öteki şehzadeler şeyhülislam, 
kaptanıderya, kazaskerler, silahtar, def
terdar, reisülküttab, çavuşbaşı, başmabe
yinci, devlet tarihçisi Raşid Mehmed 
Efendi ile birlikte içeri girdiler. Padişah 
tahtına çıktı. Sağına ve soluna şehzade
ler, sadrazam, şeyhülislam, kaptanıder
ya, emirlerin başkanı, iki kazasker ve 
Ayasofya şeyhi oturdu. 
Ötekiler ayakta bekliyorlardı. Damat 
İbrahim Paşa 'nın bir işareti üzerine 
şeyh bir dua okumaya başladı. B itirince 
sadrazam şehzadelerin en büyüğünü 
kucağına aldı ve şeyhülislamın karşısı
na halının üzerine bıraktı. Sonra silahtar 
onların arasına kırmızı kaplı bir rahle koy
du ve şeyhUlislam eliilianın ilk beş har
fini öğretmeye başladı. 
Şehzade harfleri şeyhülislamdan sonra 
tekrar edince, III .  Ahmed oğluna işaret 
ederek şeyhtilislamın elini öpmesini is-
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tedi. Fakat din adamı elinin öpülmesi
ne izin vermedi. Kendisi şehzadenin om
zun u öptü. Aynı tören öteki iki şehzade 
için de tekrarlandı. Padişah ve oğu lları 
çekilince, oturolmasına izin verilen öte
ki yüksek rütbeli memurlam hilat, ayak
ta duran öteki saray ileri gelenlerine kaf
tanlar giydirildi. 
Bu tören de son bulu nca iki küçük şeh
zadeye padişah tarafından zengin koşum
lu iki küheylan ve değerli taşlarla bezen
miş bir Kuranıkerim verildi. lmparator
luk vakanüvisi bu töreni  bütün ayrıntı
sına kadar anlatırken padişahın, vezirle
rin ve öteki yüksek rütbeli subayların ar
kasında kalan içoğlanlarının töreni izle
yebilmek için büyü k çaba sarf ettikleri
ni fark edince, vezirlerine işaret ederek 
yerlerini bu gençlere bırakmalarını iste
d iğini kaydeder. 
Bu olay Padişah III .  Ahmed' in  mizacı
nın bir özelliğini göstermektedir. Aynı 
şekilde Damat İbrah im Paşa da din 
adamlarına karşı duyduğu ilgiyi belirt
mek için peygamberin doğu m günü 
dolayısıyla yapılan dini  törende kalaba
lığın arasında sıkışan d in adamlarını ön 
tarafa çağırmış, yerini şeyhülislam ile ka
zaskerlere bırakmıştı. Sadrazam bu hoş
görüome isteğini  fırsat çıktıkça ortaya 
koymuştu. Mesela haftada üç kez okul
lara gidiyor, Kuran'ın okunmasına ve yo
rumlanmasına nezaret ediyordu. Son 
olarak da, bu yapıtımızda olayları anla
tım ve yorumlarıyla bize yol gösteren im
paratorluk tarihçisi Raşid Mehmed Efen
di'yi Halep Kadılığı'na getirerek bilgin
Iere ve din adamlarına verdiği önemi bir 
kez daha ortaya koymuştur. 
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Bir Mutlu Sultan 
Yasa gereği oğullarından biri hariç öte
kilerini eellada ,teslim eden önceki pa
dişahlardan çok daha mutlu olan Sultan 
III. Ahmed, saltanat döneminin ilk on yı
lında en az yarısı hayatta olan yirmi dört 
oğlan ve kızın babası olarak yaşamıştı. Üç 
kızının evlenme, dört oğlunun sünnet tö
renlerini yaptırmasından bu yana üç yıl 
geçmişti. Şimdi de kızlarından Atika, Ha
tice ve Ümmü Gülsüm'ü, Çerkez Osman 
Paşa'nın oğulları Mehmed Bey, Ali i3ey 
ve Ahmed Bey ile evlendiriyordu. Ancak 
bu sefer kıziarına drahoma olarak, abia
larına verdiği yirmi bin duka altınının ya
rısını  verebiliyordu.  
Osmanoğullarından gelen şehzadelerin 
ve sultanların evleome törenlerini yeri 
geldikçe sık sık betimlemeye çalıştık. 
Buna rağmen tarihçi Raşid Mehmed 
Efendi 'den bize kalan Düğünler adlı ki
tabından, Avrupa'da yerleşmiş bir düşün
cenin yanlış olduğunu kanıtlamak için bir 
ayrıntıyı daha buraya aktaracağız. Avru
pa'da egemen olan düşüneeye göre pa
dişah, beğenmek tenezzülünde bulun
duğu cariyesini bir mendil atarak yanı
na çağırırdı. 
Bu düşüneeye neden olan şeyin, nişan
lı kızın müstakbel kocasının sağdıcından 
nişan sepetini ald ıktan sonra, armağan
larını aldığını belli etmek için ona yol
ladığı "nişan mendili" nden çıktığını 
sanmaktayız. 
Sultan III. Ahmed, düğünlerin, Jale bay
ramlarının görkemli dini bayramların dı
şında kalan günlerinde, bütün hükümet 
işlerini üzerine almış olan sadrazamını zi-
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yaret etmek ya da hazine dairesi ile tersa
neyi denetlemekle vakit geçirirdi. Parli
şahın Damat İbrahim Paşa'nın evinde ge
çirdiği akşamlarda, sadrazam ona "hel va" 
ikram etmeyi adet edinmişti. Bu kelime
yi "havlet" kelimesiyle karıştırmamak 
gerekir. Harem mensuplarının kentte 
yapacakları gezi sırasında "havlet" ilan edi
lirdi. 14 Yani kadınların ve cariyelerin ge
çeceği yollarda herkesin evlerine çekilme
si, sokakların boşaltılması sağlanırdı. 

En Büyük Zevki Altın 
izlemekti 
Yeni bir gemi denize indirileceği zaman 
Sultan III .  Ahmed muhakkak törende 
bulunurdu. O yıllarda ilk kez yapılan üç 
köprülü bir kadırganın denize indirilişi 
sırasında son derece dikkatli davrandı
ğı gözlenmişti. Hazine Dairesi'ne yap
tığı ziyaretierin ise gözlerini, Damat İb
rahim Paşa'nın akıllı tasarrufu sayesin
de biriken altın ve gümüş yığınlarında 
dolaştırırdı .  Altın ve gümüşleri izle
mekten büyük bir zevk duyardı. 
Barış devletin kasalarını daldururken sa
nayi ve ticareti de geliştiriyordu.  Zaten 
bu saltanat döneminin başlıca amacı da 
barışı sağlamaktı. 
Şimdi görünen yararlarıyla barışı elde et
mek için çaba gösteren Baltacı Mehmed 
Paşa'ya yapılan haksız suçlamaların ne 
kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya 
çıkıyordu. İmparatorluğun çokça yarar
landığı Sultan III. Ahmed'in bu düşün-

cesini, Damat İbrahim Paşa ustalıkla ye
rine getiriyordu. 
Rusya ile yapılan bu barışın büyük ya
rarları görülmesine rağmen, Sadrazam 
Damat İbrahim Paşa ile padişah, ahlaka 
olduğu kadar İsJamiyete de aykırı düşen 
bir anlaşma ile çara bağlanmasaydı im
paratorluk çok daha mutlu olurdu. Babı
ali 'nin çar ile birlikte lran 'a karşı ortak 
eylemlerinden söz etmek istiyoruz. Ön
ce bakışlarımızı, Lehistan gibi askeri şan 
ile sivil anarşi  arasında bocalayan İran 
üzerine çevirdim. • 

İran'ın Büyük Bir Bölümü 
Payla� ıl dı 
Rusya ve Osmanlı  İmparatorluğu lehi
ne lran topraklarının parçalanmasından 
önce savaşçı ve vahşi bir kavim olan Af
ganlar, İ ran tahtını zayıflatmışlardı .  
İran'ın başkenti İsfahan Şah Tahmasp'ın 
elinden, Afganların ilk zorba kralının oğ
lu ve amca katil i  Mahmud tarafından 
alınmıştı. 
Tahttaki rakiplerini bir anda yok etmek 
isteyen Mahmud bir gece içinde, kaçan 
şahın bütün soylu taraftarlarını ve üç bin 
kişilik muhafız kıtasını kılıçtan geçirmiş
ti. Şiddetli mizaca sahip olanlarda görü
len ani ve zıt değişimlerden birine kapı
lan Mahmud Şah, birden her şeyi yüzüs
tü bırakarak dağa çıkmış, inzivaya çeki
lerek suçlarının affı için oruç tutmaya 
başlamıştı. Yeryüzünün kuytu köşeleri
ne çekilerek nefsine ceza verme çok es-

14 Bu kelimenin bilinen anlamlarının yanı sıra, "Osmanlı imparatorluğu'nda saray kadınlarının gezip dolaşması için 
yapılmış özel bahçeler" e de halvet denilirdi. Halvet-i Hümayun Sokakları: Sokağın iki tarafına yelken bezleri gerilerek 
yalnız padişah ile maiyetinin geçebileceği biçimde yapılan yol. 
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ki zamanlardan beri Hint'te, İran'da ve 
Filistin'de uygulanırdı. Ancak bu taçlı ki
şiler bir süre hayvan lar gibi odadıktan 
sonra, inzivaya çekildikleri yerlerden ye
ni ihtiraslarla ya da yen i  cinayetler işle
yecek budalalıklarla çıkarlardı. 
İşte Mahmud Şah da ininden çıktığı za
man bu haldeydi. Elinde tutsak bulunan 
zavallı Şah Hüseyin ' in üç amcasını, on 
bir kardeş ini ve yüzden fazla çocuğunu 
elleriyle boğmuştu. Ayrıca fiziksel bir bu
naklığa daha kapılmıştı. Bunalım geçir
diği sıralarda kendi vücudunu koparma
ya başlıyordu. 
En sonunda kuzeni  Eşref onu yakalat
tı ve İsfahan Sarayı 'nda boğd urttu . 
Şah Hüseyin' in torunu Tahmasp taraf
tarları i le Eşref' in  üzerine yü rüdü. 
Tahmasp'ın yaklaşmasından telaşa ka
pılan bu zorba da İsta nbul'a elçi gön
dererek Ruslar ve Osmanlıların İran 
topraklarını çiğnemesini  protesto etti 
ve aynı zamanda Sultan III .  Ahmed 'in 
yardımını di ledi .  
Osmanlılar ile İ ran Türkleri arasındaki 
mezhep kavgası Babıal i 'nin elçiyi geri 
çevirmesine ve İran'a savaş ilan etme
sine yeter neden oluşturdu.  Köprü
lü'nün torunlarından Abdurrahman Pa
şa yirmi bin askerin başında İran ordu
sunu Erdebil yakınlarındaki bozkırda 
bozgu na uğrattı. 
Eşref Şah'ın bu yenilgileri devam eder
ken, tahtın gerçek sahibi Şah Tah
masp Osmanlılara, güney eyaJetlerinden 
bir kısmını terk etmek vaadiyle anlaş
ma öneriyordu.  Bu öneriler Divan'da 
kabu l edildi .  Ancak Serasker Ahmed 
Paşa'nın komutasındaki altmış bin Os-
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manlı, Hemedan Ovası'nda Eşref Şah'ın 
ordusuyla karşılaştı. Yenilen Ahmed Pa
şa, ordusunun artıklarıyla Bağdat'a çe
kildi. 
Eşref Şah ile Osmanlılar arasında Bağ
dat'ta yapılan bir barış anlaşması sonun
da İran, Kirmanşah, Hemedan, Ardelan, 
Tebriz, Tiflis, Revan, Sultaniye ile bir 
bölüm toprağını daha Osmanlılara terk 
ediyordu. Böylece Eşref Şah Ahmed Pa
şa'yı yenmesine rağmen, ancak bu barış 
sayesinde zorla sahip olduğu İran tahtı • 
üzerindeki hakkını Babtali 'ye kabul et-
tirmiş oluyordu. 
İran'ın kuzey ve güney eyaJetlerinin par
çalanması sırasında Rus çarı da boş durma
mıştı. Hazar Denizi ile Kafkasya'ya kom
şu olan İran topraklarını işgal etmişti. 
Şimdi, İran ' la hileyle fethedilen yerler 
için bir sınır çizilmesi gerekiyordu. İstan
bul'daki sınır düzeltme görüşmelerinin 
usta pazarlıkçısı Rus Generali Aleksan
dır Romanzov, yanına Mehmed Derviş 
Ağa adında bir Osmanlı Devleti yetki
lisini alarak sınırları belirlemek için baş
kentten ayrıldı. 
Politikaya ters bir görüşle bu paylaşma 
işine karıştırılan Fransa'dan hakemlik 
yapmak üzere bir kurul istendi. Bu pay
laşma 23 Aralık 1 727 yılında Osmanlıla
rın felaketine neden olacağı düşünülme
den imzalandı. XV. Louis'nin ileri görüş
ten yoksun Dışişleri Bakanı Maurepas, 
İran'ın Osmanlılar ile Ruslar arasında 
paylaşı lmasındaki tuzağı ve coğrafi ya
kınlaşmalarının er geç Doğu ile Ba
tı'nın çatışmasına yol açacağını asla fark 
etmemiştir. 
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Elçinin Geçeceği Yollar 
Onarıldı 
Bağdat Anlaşması 'nı i mzalayan Eşref 
Şah'ın elçisine veri lecek kabul resmi 
sadrazama Avrupa'nın ve Asya'nın gö
zünü kamaştırmak için yeni bir fırsat ha
zırlamıştı. 
İ ran Elçisi Şirazlı Mehmed Han'ın baş
kente geliş günü kadınların sokağa çık
maları yasaklanmıştı. İ ran elçisi ve ma
iyetinin geçeceği yollar önceden onarıl
mış ve temizlenmişti. Vezirlerin oturdu
ğu kubbenin üzerindeki altın yaldızlar 
yenilenmişti. Sarayın giriş kapısından Ba
bısaadet'e kadar uzanan parmaklıklar kır
mızı atlas kumaşla kaplanmıştı. Farsça
yı anadil i  gibi bilen iki katİpten biri bi
rinci mihmandar, öteki elçi tercümanı 
olarak atanmıştı. 
3 Ağustos 1 728'de Mehmed Han Üskü
dar'dan İstanbul'a geçerken Beşiktaş
Tophane arasında altı büyük savaş ge
misi, Karaköy önlerinde yepyeni  dokuz 
kadırga ile liman içinde tersane önünde 
yedi savaş gemisi daha göründü. 
Üsküdar'dan ilk gümrük önüne gelince
ye kadar bu gemiler ile !imanda demir 
atmış olan d iğer bütün gemiler dokuz 
yüzden fazla top atışıyla elçiyi selamla
dı. Gümrüğe gelen elçiye imparatorluk 
nalbantı tarafından olağanüstü süslenmiş 
bir küheylan sunuldu. 
İ ran elçil ik kuruluna yeniçeri ağaları 
yol gösterirken, arkalarında Divan, sİpa
hi ve silahtar çavuşları, müteferrikalar, sİ
pahİ katipleri, sancak muhafızlarının 
dört komutanı, subaylar geliyordu. En ar-

kada yay ve tüfekle silahlı, kötü giyim
li kırk elli kadar Afgan askeri vardı. 

Pırlanta ve İnci Denizi 
9 Ağustos 1 728 günü sadrazarnın elçiyi ka
bul ettiği oda görülmemiş bir zenginlik
te döşenmişti. Kabul odasının arkasında
ki "hasır odası" bile değerli İran halılarıy
la kaplanmıştı. Arz odasının zeminine se
rilen halılar sanki ipek, altın ve inciden olu
şan bir çiçek bahçesini andırıyordu. 
Onur yerinde oturan sadrazarnın ayak
larının d ibinde inci işlenmiş bir örtü se
riliydi .  Sağında, zümrüt ve yakutları 
ışıldayan bir hokka takımı göze çarpıyor, 
solunda cildi pırlanta işli siyah kadifeden 
bir Kuranıkerim, yine pırlanta işli bir rah
lenin üstünde duruyordu. Ocağın yanın
da beş ayrı rahlenin içinde altın ve inci 
işlemeli on altı Kuranıkerim daha sıra
lanmıştı. 
Ocaktan sofaya doğru uzanan duvar bo
yunca kristal küreli sekiz saat d izilmiş
ti. Olağanüstü bir işçilik eseri olduğu an
laşılan raflara değerli kitaplar it inayla 
yerleştirilmişti .  Odada hizmet gören 
uşakların değerli kuşaklarına, üzerinde 
değerl i  taşlar bulunan hançerler tuttu
rulmuştu. 
Vezirlerin, defterdarın, reisülküttabın, ça
vuşbaşının, devlet ka tiplerinin, sadaret 
kethüdasının giyimleri adeta birbirleriy
le yarış ediyordu. Ancak hepsinin kıya
feti, sadrazarnın üstündeki kuşağın, 
hançerin, kopçaların pırlantalarından ve 
parmağındaki yüzüklerden fışkıran pa
rıltı yanında sönük kalıyordu. Tarihçi Ra
şi d Mehmed Efendi'ye göre herkes ba-
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şından ayağına kadar bir inci ve pırlan
ta denizi içinde yüzüyordu. 
Aralarında sadrazarnın oğlu ve yeğenie
ri bulunan, beş tanesi padişahın dama
dı olan yedi Kubbealtı veziri sadrazarnın 
elini öptü ve kaptanıderya sağında, di
ğer altısı solunda olmak üzere yere 
oturdular. Devlet bakanları ve onların ar
kasındaki devlet katipleri kollarını gö
ğüslerinde kavuşturacak ayakta duruyor
lardı. Değerl i  taşlar kakılmış altın kase
ler ve fincanlar içinde çeşitli şekerleme
ler ve kahve sunuldu. İkramlar sona 
erince vezirler ayağa kalktı, safanın 
karşısına geçip oturdular. Elçi  sadraza
rnın yanına yerleştirildi, öteki elçilik 
mensupları odadan çekildi. Böylece 
sadrazam ile İ ran elçisi baş başa yarım 
saat kadar sohbet ettiler. 
Damat İbrahim Paşa, yalnızca padişaha 
hitap eden şahın mektubunu getiren İran 
elçisine, İran sadrazamından kendisine 
mektup getirmediği için kızdı. Bu duru
ma canı sıkıldığı için  bir hayli serzeniş
te bulundu. 
Görüşmelerin sonunda sadrazam şerhet
ler ve kokular dağıttırdı. İ ran E lçisi 
Mehmed Han'a içi kırmızı atlas kaplı sa
mm kürkünden ceket giydirdi.  Maiye
tindeki İranlılara da zengin kaftanlar ve 
değerli koşurulu adar armağan etti. 

Bir Türkmen Eşref Şah' a 

Karşı 
Rus Çarı Deli Petro ölmüş, imparatorlu
ğu karısı Çariçe Katerina'ya, politikası
nın uygulanmasını Prens Mentçikov'a, 
ihtiraslarını vatandaşlarına, yarı yarıya 
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parçalanmış İran'ı generallerinin eline bı
rakmıştı. 
Ancak İran'da Deli Petro kadar zalim ve 
savaşçı büyük bir adam ortaya çıkacak ve 
bu imparatorluğun dağılmış parçalarını tek 
el.altında yenide� toplamayı başaracaktır. 
Şimdi Aksak Timur'un ruhunu ve deha
sını Semerkant'tan İsfahan 'a taşımış gi
bi gözüken bu cihangiri tanıtmaya çalı
şalım. 
Nadir Şah'ın tarihçisi Mirza Medhi 'nin 
ve sürekli olarak şahın karargahında 
bulunan bir İngiliz'in sayesinde pek ·az 
nokta karanlıkta kalmıştır. 
Nadir Şah'ın babası, büyük göç sırasın
da lran'ı istila eden Türkmen aşiretle
rinden birine mensup bir Türk'tü. Bu ai
le o zamana kadar pek tanınmamıştı. Fa
kat soyluydu. Çünkü İran'da köle olma
yan herkes o aşiretin kolektif sayiuluğu
na sahipti. Bu konuda M irza Medhi 
şunları yazmıştır: 
"E lmas değerini çıkarıldığı kaya parça
sından değil, kendi parlaklığından alır! " 
Nadir Şah ' ın babası ailesini  koyun pos
tundan elbise yaparak geçindirird i. 
Çocukluğundan beri askerlik içinde 
yoğrulmuştu. Bir süre sonra Horasan'da 
aşiretinin mensupianna ve komşu Özbek 
Türklerine saldırmış, aşiret beyinin kı
zını kaçırmıştı. İran tahtını zorla ele ge
çiren Eşref Şah'a karşı savaşan Tahmasp 
onu ordusuna almıştı. 
Savaşlarda gösterdiği yararlılık ve giderek ' 
çoğalan askerlerinin sayısı ona Horasan va
lisi unvanını kazandırmıştı. Ancak şahtan 
bağımsız hareket etmesi ve zulmü bu un
vanın geri alınmasına neden olmuştu. 
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Şahın da desteğini kaybedince Afganis
tan'da bir başka aşiretin başında bulunan 
ve Herat Kalesi ile eyaletine sahip olan 
akrabalarından birinin yanına sığındı. Ak
cabası onu yanına aldı .  Emrine üç bin 
adam verdi. Şah Tahmasp ile barıştırdı. 
Afganlar üzerine yaptığı seferlerde ka
zandığı başarılar adını herkese duyurdu. 

Nadir Şah'ın Yükselişi 
Bu cinayetle bir başkente, bir hazine
ye ve bir orduya sahip olan Avşarlı 
Nadir, bütün Horasan ' ı  Şah Tahmasp 
adına fethetti. Her yanda kişisel otori
tesin i  sarsan bu komutana haklı olarak 
kıskançlık duyan Şah Tahmasp, Nadir'i 
hain ve asi ilan etti. N adir Şah efendi
sinin bu nankörlüğünden yararlanarak 
Tahmasp'ın ordusunu kışkırttı. Şahın 
üzerine yürüdü, onu tutsak aldı. Fakat 
İran'da hala eski sevgisini kaybetmemiş 
olan bu hanedana karşı, görünüşte say
gılı davranarak şahın tutsaklığını gözler
den sakladı .  
Afganlara karşı daima başarılı olan ordu
su sayesinde Horasan'ı, Mazanderan'ı, 
Sistan'ı ve Kirmanşah'ı  aldı. Sahte alçak
gönüllülüğü i le sultan unvanını almak
tan kaçınıyordu. Aslında onun gözü da
ha yükseklerdeydi. 
Ruslarla Osmanlıların ittifakı ona toprak
larını büyüitme olanağını hazırladı .  Şim
dilik basit bir komutan gibi gözüken Na
dir, ülkesini Afganlardan yeniden fethet
mek, yabancı hanedam kovmak, Tah
masp'ın zayıf kişiliğinde eski Safevi ha
nedanını yeniden tahta oturtmak, kuzey
de Ruslarla, güneyde Osmanlılarla savaş-

mak, onları yenmek ve işgalleri altında
ki toprakları kurtarmak ve düşmanı olan 
üç büyük devlet üzerinde bunca zafer el
de ettikten sonra şah olarak taç giyrnek 
en büyük isteğiydi. 
Nadir Şah'ın gittikçe yükselen talibini 
burada bırakalım ve İstanbu l'da saltana
tın bir darbeyle devrilişini izleyelim. 

Mutfakta Çalışan Kadın Şah 
Tasmasp 'ın Annesiydi 
İran'da eeceyan eden olaylar l s�an
bul 'da  saf Müslümanların kalbinde 
acıyla yankılanıyordu.  B aşka mezhep
ten, fakat Müslüman olan bir impara
torluğun parçalanması için Osmanlı 
Devleti'nin kafır Ruslada ittifaka giriş
mesi, Osmanlıların ruhunda isyan rüz
garları esti riyordu .  Öyle zamanlar var
d ır ki ,  sadece vicdanlarının ışığıyla ay
dınlanan m il letler hükümetlerinden 
çok daha politik olurlar. Rusya'yı ken
d ilerine yaklaştıran ve büyüiten ittifa
ka karşı Osmanl ıların ruhunda bu ke
hanetin nasıl  doğduğunu kestirrnek 
mümkün değildir. 
Acıma ve infıal duygusu, İran Haneda
nı'nın içine düştüğü acıktı duruma tama
men duygusuz kalan bir padişah ile bir 
sadrazama karşı kamuoyunun nefretini 
durmadan körüklüyordu. 
İstanbul'da elçileri hala Sultan III. Ahmed 
tarafından ağırlanırken Şah Eşref, Nadir'in 
önünde üç kez arka arkaya yenilmişti. Bu 
arada, Eşref elinde tutsak tuttuğu Tah
masp'ın babası Şah Hüseyin' i  kahpece 
boğdurtmuştu. Bu ihtiyarın kanı, Sultan 
III. Ahmed tarafından alelacele tanınan 
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Eşref'e karşı intikam diye bağırıyordu. 
Bu zorba şah bir avuç Afgan ile Afganis
tan'a doğru kaçarken, yenildiğini  haber 
almış olan Belucistanlı aşiretler çölde onu 
kuşattı kafasını kesip, bağlılıklarının 
işareti olarak Şah Tahmasp'a yolladılar. 
Tahmasp ise Nadir sayesinde tahtını el
de etmişti. Bir süre sonra Nadir lsfahan'a 
halkın coşkun gösterileri arasında gird i. 
Tahmasp ile Nadir'in l sfahan Sarayı'na 
yerleştikleri gün Şah Eşref'in hareminin 
mutfağında çalışan üstü başı yırtık bir kö
le kadın Tahmasp'ın huzuruna çıktı ve 
kendisinin Tahmasp'ın annesi olduğu
nu· kanıtladı. Eşref' in Safevi Hanedanı
'nı ortadan kaldırmak için yaptığı kıyım
dan kurtulmak isteyen kadın, köle elbi
seleri giyerek Eşref'in hareminde en re
zil işlerde çalışmıştı. Ana ile oğulun bu 
beklenmedik karşılaşmaları, Doğu 'da 
halkın gözyaşları içinde dinlediği bir ef
sane haline geldi .  

Büyük Sessizliğin Altındaki 
Fırtına 
Tahmasp sözde tahtına kavuştuktan bir 
süre sonra elçisi lstanbul'a gelerek, Os
ınanlılar ve Ruslar tarafından zorla alınan 
İran eyaJetlerinin iadesini istedi. Sadra
zam, Tahmasp ' ın bu haklı talebine, 
lran'a savaş ilan ederek ve elçisini Lim
ni'ye sürerek yanıt verdi. 
Kendi ifadesine göre Nad ir tarafın
dan kuşatılan Tebriz' in  kurtarılması 
için bizzat sefere çıkacağını söyleyerek 
Sancakı Şerif' i  24 Şubat 1 730 tarihin
de Üsküdar'a d ikti. Gelenek o lduğu 
üzere ordu, sadrazarnın tuğları çevresin-
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de Asya'daki bu ilk konak yerinde 
toplanmaya başladı. Su ltan I I I .  Ah
med de bütü n  saray ileri gelenleri ile 
altı gün sonra Üsküdar'a geçecekti. Or
du sadrazarnın başkanl ığında 1 8  Ey
lül'de hareket.edecek ve Halep yolu
nu izleyecekti .  
Bütün  sefer boyunca padişah Üskü
dar'da kalarak Avrupa ve Asya'dan çağ
rılan yardımcı birliklerin sırayla l ran'a 
yollanmasına nezaret edecekti. Hiçbir 
şey bu seferin yapılması ve başarısı ko
nusunda en ufak bir muhalefet old�ğu
nu belirtmiyordu.  Fırtına, büyük bir 
sessizliğin altına gizlenmişti. 

Halkta ve Ordnda 
Homurtular Yükseldi 
Yanlız Üsküdar'daki karargahta yeniçe
riler, sipahiler, topçular arasında sadra
zam ile komutanların aleyhinde bazı iti
razlar yükseliyordu. 
Bir bölümü, İran'da peygamberin soyun
dan gelen bir şah ı tahtından ederek ga
nimetini Ruslada paylaşmanın dine kar
şı ağır hakaret olduğu nu;  öteki bölümü 
de Tahmasp kulu Nadir Osmanlıları 
Tebriz'den kovarken, orduyu bir aydır 
Üsküdar'da bekletmenin bir utanç oldu
ğunu söylüyordu.  
Bu fısıldaşmalar her zamanki gibi genel 
bir memnuniyetsizlik uyandırıyordu. 
Tek başlarına hiçbir şeye yapamayan, fa
kat sayıca üstünlüklerinin gücüne inan
mış insanları bir araya toplayarak başıboş 
bırakmak kadar tehlikeli bir şey yoktu. 
Güneş altında, silah elde padişahı Üskü
dar'da bekleyen askerlerin sabırsızlığı bir 
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olay sonucu belirsiz bir şikayetten ani bir 
patlamaya dönüştü . 
Üsküdar'a çıkmak için sarayı terk eden 
padişahlar daima gündoğumunda hare
ket ederlerdi .  Güneşin göğün ortasına 
gelmesine rağmen, Üsküdar'dan ba
kanlar III .  Ahmed 'in kayıklarının hala 
Topkapı Sarayı kıyılarında bağlı olduğu
nu görüyorlardı. Askerler bu gecikmenin 
nedenlerini tartışıyorlardı. Padişaha re
fakat edecek olan muhafız kıtası, tuğlar, 
atlar, imamlar çoktan Boğaz'ı aşmış, 
Üsküdar Limanı 'nda bekliyorlardı .  
Sultan III .  Ahmed sarayında duraksıyor
du. Belki şeyhülislam ile Ayasofya vaizi 
lsperizade'nin uyarılarından, belki Teb
riz' in Nadir' e tesliminde rüşvet almak
la suçlanan sadrazarnın politikasından çe
kindiğinden ve belki de bütün devlet iş
lerini yakından bilen ve bir vezir kadar 
deha sahibi olan kız kardeşi Hatice Sul
tan' ın öğütlerine duyduğu saygıdan do
layı Sultan III .  Ahmed sarayı terk etme
ye bir türlü yanaşmıyordu. 
Bu alışılmamış gecikmenin Üsküdar'da 
bekleyen birl ikler üzerinde yapacağı 
olumsuz etkilerden kaygıtanan sadrazam, 
İsmail Ağa'yı ordu içinde ne olup bitti
ğini anlaması için Üsküdar'a yolladı. ls
mail Ağa dönüşünde padişahın huzurun
da sadrazama gece yarısından beri boşu
na bekletilen askerlerin bu oyalanma yü
zünden gittikçe öfkelendiklerini bildir
di. Bunun üzerine III .  Ahmed kayığına 
binmeye karar verdi. 3 Ağustos 1 730 per-

şembe günü ordugahta derin bir sessiz
likle karşılandı. Ancak bütün gece boyun
ca ayaklanma tohumları filizlenip durdu. 

Patrona Halil İsyanı 
B� la ttı 
Ordunun, padişahın ve sadrazarnın yok
luğu, başkenti halkın heyecanına açık tu
tuyordu.  Sultan III .  Ahmed'in elli yedi 
gündür Üsküdar'da duraksaması ve da
ha sonra devlet adamlarıyla birlikte ka
rargahı bırakıp sarayiara ve yalılara çekil
meleri bardağı taşıran son damla oldu. Ya 
da bu durum, fırsatçılar için yeterli bir ge
rekçe sayıldı. Nihayet 28 Eylül'de Pat
rona15 Halil adlı bir Arnavut teliakın em
rindeki yeniçeriler Bayezid Camisi önün
deki Kaşıkçılar Çarşısı'nda birdenbire is
yanı başlattılar. 
Oradan, alışveriş etmek için halkın dol
durduğu Kapalı Çarşı'ya dalarak dükkan
Iarın kapanması ve Müslümanların ken
dilerini izlemesi için haykırmaya başla
dılar. 
Öteki yeniçeriterin ve ayaktakımının ka
tılmasıyla sayıca büyüyerek Yeniçeri 
Ağası Hasan Paşa'nın köşküne vardılar. 
Onun emriyle hapsedilmiş bozguncu ve 
dikbaşlı yeniçerilerin serbest bırakıl
masını istediler. 
Hasan Paşa, Patrona Halil'in emirlerine 
itaat etti . Açılan hapisanelerden sokak
lara sinirleri gerilmiş, serbestliğe sarhoş, 
intikam hırsı gözlerini bürümüş büyük 

15 Osmanlı Devleti'nde bahriye ferikine (tümgeneral) verilen unvan. Patranayı hümayun veya patrona kadırgası: Ka
dırga donanması komutanının sancak gemisi. Asi Halil, patrona gemisinde levent olarak çalıştığı için bu la kapla anıl
mıştır. Gemide bir isyana karıştığ ı  için Yeniçeri Ocağ ı'na girmiş, daha sonra seyyar satıcılık ve hamam tellaklığı yap
mıştır. 
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bir kalabalık döküldü. Si lahçılar, saraç
lar ve eskiciler çarşısını yağmalayarak bü
tün kente isyan ve dehşet saldılar. Bu 
yağma sırasında Patrona Halil, yeniçeri 
kıştasını dolaştı ve beşinci ortanın kaza
nını alarak Etmeydanı'na yürüdü ve top
lanma işareti olan kazanın çevresinde ka
rargahını kurdu. 

Kaptanıderyanın We 
Tutkusu 
İstanbul tamamen isyancıların insafına 
kalmıştı. Ayaklanma Patrona Halil'in 
başkanlığında giderek büyüyor ve örgüt
leniyordu. 
Başkenti korumakla görevli olan Kapta
n ıderya Kaymak Mustafa Paşa, içinde 
hiçbir kuşku olmadan şafak sökerken 
Çengelköy'ündeki köşküne gitmiş lale
leriyle meşgul oluyordu. Reisülküttab da 
Haliç kıyısındaki köşkünün bahçesinde 
dinleniyordu. 
Çok geç haber aldıkları ayaklanmayı 
bastırmak için kayıklarına bindiler, ken
te çıktılar, isyanın nedenlerini öğren
meye çalışırken Kapalıçarşı'ya geldiler. 
Dükkan sahiplerine dükkaniarını açma
lannı emrettiler. Sadrazam ve yeniçeri ağa
sı ile durumu tartışmak üzere yeniden ka
yıklarına binip hızla Üsküdar'a gittiler. 

·· sorumluları Teslim Et ve 
Canını Kurtar" 
Bu arada Sadrazam Damat İbrahim Pa
şa da yanında Kubbealtı vezirleri olduğu 
halde Boğaz'ı aksi yönde aşarak sarayın 
kıyısındaki Hünkar Köşkü'nde toptan-
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mak üzere acele ediyordu. Ayaklanma
nın tehlikeli ve genel olduğuna, padişa
hın hemen kente dönmesi gerektiğine ve 
Etmeydanı'ndaki isyancılara karşı San- . 
cakı Şerifin açılmasına karar verdiler. 
Bu öğüdü yerin� getirmek için kayığına 
binmeden önce Sultan III .  Ahmed sır
claşı olan kız kardeşi Hatice Sultan'la bir 
görüşme yaptı. Hatice Sultan kardeşine, 
gerektiğinde isyancılara sorumlu adam
larını teslim ederek yaşamını kurtarma
sını öğütlediğini anımsattı. 
Karanlık iyice bastırdığında isyancıl;ra 
boyun eğmekten uranan pad işah, kız 
kardeşinin yanından ayrıldı .  Kayığına 
binerek Topkapı Sarayı 'nın kıyısına 
çıktı. Bahçelerden sessizce geçerek sa
raya girdi. Onun huzurunda bütün  ge
ce ve gündüz aralıksız süren bir toplan
tı yapıldı .  

Kelleler İsteniyor 
Etmeydanı ile saray arasında her zaman
ki pazariıkiara başlandı. Ancak hiçbir so
nuca varılamadı. Sadrazam tehlikenin 
çok büyük olduğuna inanmak istemiyor
du. Patrona Halil ise halk tarafından des
tektendiğini fark ediyordu. Patrona Ha
lil toplantı halinde olan Divan'ın bütün 
habercilerine, "Bizim padişahtan istedi
ğimiz bir şey yok, ancak dinimizi ve dev
letin politikasını bozan sadrazamın, sa
daret kethüdasının, şeyhülislamın ve 
kaptanıderyanın kelleleri teslim edilme
dikçe buradan aynlmayacağız" diyordu. 
Sultan III .  Ahmed bu istekler karşısın
da yeşil Sancakı Şerifi çıkarıp sarayın 
çevresindeki sokak1arda dolaştırarak 
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gerçek Müslümanların yardımına koşma
sı için boşuna çabaladı. Kimse sancağın 
çevresine gelmedi .  Kutsal sancağın 
inançsız eller tarafından taşındığına da
ir propaganda yapılıyordu. 
Bu durum karşısında yeni bir girişimde 
bulunuldu. Saray ile isyancılar arasında 
tarafsız kalmış gibi gözüken bostancıla
ra padişahın emriyle kaptanıderya ile 
kethüda teslim edildi. Patrona Halil'e bir 
haber yollanarak sadrazam ile şeyhülis
lamın da aziedileceği bildirildi .  Ayakla
nanlar, "Şeyhülislamın sürülmesi kabu
lümüzdür, ancak İbrahim Paşa'nın kel
lesini  isteriz !"  d iye direttiler. 
28'i 29 Eylül'e bağlayan gece, taht ve 
bunca kelle üzerine yapılan pazarlığı ses
sizlik ve karanlığa gömdü. Gece hiçbir 
olay olmadı. Sonradan elde edilecek 
ganimeti paylaşmak için ayaklanmayı ha
zırladıkları ileri sürülen bazı kişiler mas
kelerini düşürdüler ve padişahtan uzak
laşarak onunla halk aras ında arabulucu
luk önerisinde bulundular. 
İkiyüzlülerin arasında ayaklananlara 
nefret yerine merhamet i lham eden ih
tiyar Şeyhülislam, Arnavut Kulali Efen
di, Ayasofya vaizi ve başkent imamları
nın başı İsperizade de bulunuyordu. 
Bu üç aracı, genel tehl ikeyi görüşmek 
üzere erkenden Ayasofya'da toplanan 
din adamlarının yanına gitti. 
Şeyhülislam Abdullah Efendi hepsine hi
tap ederek, "Halkın hiddetinin benim gi
bi zavallı bir ihtiyarın başı üzerinde do
laştığı ve ak sakalımın kana bulamak is
tendiği doğru olabilir mi?" diye haykırdı. 
Din adamlarının hepsi ne kendi araların
da, ne de halktan hiç kimsenin böyle bir 

cinayeti düşünmediğini belirtti. 
Şeyhül islam konuşmasını şöyle sür
dürdü: 
"Eh, mademki öyle, padişahın tahtan in
d irilmesinden başka kurtuluş yolu gö
zükmüyor. Durumun ortaya çıkardığı bu 
korkunç gereklilik için görüşme yapa
cağız." 
Sonra hep birlikte sabah namazını kıldı
lar, sadrazarnın gizli görüşme için onları 
beklediği Revan Köşkü'ne doğru gittiler. 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, din 
adamlarının karşısında kendisini feda et
meye hazır bir kimse gibi konuştu: "Bi
liyorum, ben şimdi ölü bir adamım. An
cak hepimize düşen görev hiç olmazsa 
hünkarımızın kutsal günlerini korumak
tır ! "  Sonra şeyhülislama dönerek, "Pa
dişah, kaptanıderya ve kethüda ile seni 
azietti ve sürdü" dedi. 
Bu sözler üzerine bostancılar ihtiyar 
şeyhülislamı, kethüda ile kaptanıderya
yı bir odaya götürdüler. Şeyhülislam 
Abdullah Efendi hemen görevinden 
azied il ip bir çektirmeye bindirilerek 
Bozcaada'ya sürüldü. 
Şeyh Mehmed Efendi 'ye şeyhülislam
lık verildi. Din adamları Revan Köş
kü'nden Ayasofya'ya döndüler. Kendi 
aralarında en saygıdeğer olanlarının yük
sek makamlara atanmaların ı  sağlamak 
üzere, birkaç kişiyi isyancılarla görüşme 
yapmaya yolladılar. 
Din adamlarının temsilcileri E tmeyda
nı'na geldiğinde isyancıların çoktan ata
maları yapmış olduğunu gördüler. 
Subayların kendileriyle işbirliği yap
mamalarına rağmen yeniçeriler reisülküt-
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tab olarak Silahtar Süleyman Efendi'yi, 
İstanbul kadısı olarak İbrahim adında bir 
soytarıyı ve Anadolu kazaskeri olarak da 
gizli suç ortakları Arnavut Kulali Efen
di 'yi seçmişlerdi. 
Süleyman Ağa ile Kulali Efendi ordu adı
na saraya giderek isyancıların ültimato
munu verdiler. 
Bu ültimatomda dört vezirin kellesi, 
ayaklananların seçtiği kişilerin yeni gö
revlerin in onaylanması ve padişah ile din 
adamlarının, isyanın elebaşılarını ceza
landırmayacaklarına dair imzalı bir yazı 
vermeleri isteniyordu. 
Artık tamamen ayaklananlar tarafından 
yönetilen Padişah III. Ahmed, büyük bir 
acı içinde kendi başını kurtarmak için 
sevgil i h izmetkarı, damadı ve dostu 
sadrazaını feda etti. Cellatlar, Sadra
zam İbrahim Paşa'yı idamlarını bekleyen 
Kaptanıderya Kaymak M usta fa Paşa ile 
Kethüda Mehmed Paşa'nın gözaltında 
tutulduğu mahzene indirdiler. O gece
den itibaren padişahın başkanlığında 
toplanan yeni  Divan, halkın işkence 
yapmasına fırsat vermemek için kellele
ri istenen kurbanların öldürü ldükten 
sonra ayaklananlara teslim edilmesini ka
rarlaştırdı. Cellatlar padişahın acısına 
saygı duyduklarından bu iğrenç idamla
rın saatini bildirmemişlerdi. 

Sünnetsiz Sadrazam 
Padişah hala asileri yumuşatabileceğini 
umarken bir kısım askerin sarayın dışın-

da çıkardığı patırtıdan çekinilerek hemen 
idamlar yapıldı. 
Üç vezirin cesetleri Etmeydanı 'na gö
türülmek üzere bir saman arabasına atıl
dı. Cesetler E tmeydanı'na varmadan 
yolda ayaktakımı .tarafından parça par
ça edildi .  
İbrahim Paşa'nın cesedi, sarayın önünde
ki geniş alanda inşa ettirdiği çeşmenin 
önüne, kaptanıderyanınki ise Horhor 
Çeşmesi yalağına atıldı. Kethüda'nınki de 
Etmeydanı'na kadar sürüklendi. 
Bu uğursuz idamlar, kalabalığı sakinleş
tireceğine cüretin i  artırdı. Padişahın 
halkın adaletine canlı ku rbanlar teslim 
etmek yerine, cesetler vermesi ş iddet
le eleştiriliyordu. 
Sadrazarnın cesedini  soyan ahlaksız in
sanların tanıklığıyla padişahın, İbrahim 
Paşa yerine ona son derece benzeyen Er
meni kayıkçı Manali'yi öldürttüğü de
dikodusu yayılmaya başladı. Bu dediko
du, sadrazama ait olduğu söylenen cese
din sü nnetsiz olmasından dolayı gittik
çe daha fazla doğru luk kazandı. 
Bu olayı kendi ü lkesine bi ldiren Fran
sa elçisi bu dedikodu hakkında şöyle de
miştir: 
"Sadrazam aslen Ermeni'dir. İstanbul'a 
geldiğinde sünnet olmayı ihmal etmiş, 
herkese kendini koyu bir Müslüman ola
rak göstermiştir. Asl ında o hiçbir d ine 
bağlı değild i ." 16 

1 6  Fransız elçisinin, Sadrazam Damat ibrahim Paşa hakkında ülkesine verdiği rapordaki "sadrazam aslen Ermeni' dir" ve 
"O hiçbir dine bağlı değildi" sözleri tamamen asılsızdır. Nevşehirli ibrahim Paşa, Sultan l l l .  Ahmed'in saltanat döneminde 
sadaret makamında bulunan on dört sadrazarnın içinde Türk asıllı olan sekiz sadrazamdan biriydi. Babası Ezdin Voyvoda
sı Ali Ağa' dır. Padişahın damadı olan bir kişinin Müslüman olmadığını düşünmek mantığa uygun değildir. 
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Sultan III .  Ahmed Tahttan 
indirildi 
Sahte ceset verildiği hakkındaki suçla
malardan büsbütün alevlenen kızgın 
halk, bu kez Sultan III .  Ahmed 'in taht
tan indirilmesi için haykırmaya başladı. 
İsperizade, padişahın yüzüne karşı artık 
ordunun kendisini istemediğini bildir
mek küstahlığında bulundu. 
tsperizade ile Kulali, padişahın veziri ol
maktan çok isyancıların temsilcisi gibi 
hareket ederek Atmeydanı 'nda 
Su ltan I I I .  Ahmed'in tahttan 
indirilmesinin koşullarını 
görüşüyorlard ı .  Üç saat 
sonra saraya geld i  ve 
ayaklananların Kuranı
kerim üzerine yemin 
e tt iklerin i ,  eğer I l .  
Mustafa'nın oğlu Şih
zade Mahmud tahta 
geçerse padişaha ve ai
lesine hiçbir şey yapma
yacaklarına dair söz ver
d iklerini bild irdiler. 
Haremdeki dairesinden çıka
rılan Mahmud, amcası nın önüne 
getirildi. Sultan III. Ahmed onu önce pa
dişah olarak alnından, sonra bir kul ola
rak elinden öptü . Yirmi yedi yıldan be
ri, savaştan bıkmış bir milletin barış 
dehası olarak saltanat süren Sultan III .  
Ahmed 'in siyasal yaşamı böylece son 
buldu. 
Hiçbir hükümdar onu n kadar milletini 
iyi anlamamış, hiçbir millet hükümdarı
nı bu kadar az tanımamıştır. Hem sabır
sız, hem de iyi savaşamayan halkının ba-

rışa karşı duyduğu öç onun kaybına ne
den olan tek gerçektir. Erdemli olduğu 
için tahtından inmişti. 
Lehistan 'ın paylaşılmasına başlangıç ve 
örnek olan İran'ın, Rusya ile adaletsiz 
paylaşılmasından başka politik hatası ol
mayan Sadrazam Nevşehirli Damat İb
rahim Paşa 'nın öldürülmesi ise daha 
haklı bir nedene dayanıyordu. 

Padişahı Tahta Geçirenler 
Yataklarında Ölmez 

Ayaklanmanın elebaşısı Patro
na Halil ile suç ortakları 

Muslu Beşe ve Emir Ali,  
Et Pazarı'ndaki kararga
hında oturdukları süre
ce Sultan Mahmud da 
gerçek hükümdar sa
yılmazdı. Kulların ku
suru olan ikiyüzlülük, 
isyanların tutsağı olan 

hükümdarların ihtiya
cıydı .  Sultan Mahmud 

çocukluğundan beri iki
yüzlülüğün alasını görmüştü. 

Ayaklananların ellerine düşmüş 
gıbi davrandı. 
Saraya çağrılan Patrona Halil, efendisi
nin önüne çıktı. Yüz hatlarından küstah
lık ve zeka okunuyordu. Genç, yakışık
lı, kara bıyıklı bu Arnavut, üzerindeki ba
sit yeniçeri abasıyla, birkaç gün önce İs
tanbul sokaklarındaki hamam tellakı 
değildi sanki. lsyanın kılıcı haline gelme
si gibi kısa zamanda halkın intikamcısı 
rolünü benimsemişti. 

lll. Ahmet 
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Bu kanlı ayaklanmayı hiç kimse onun gi
bi tek başına yönetemezdi. 
Sultan I .  Mahmud sahte bir i lgiyle Pat
rona Halil' e sordu: "Beni tahta çıkarma
nın karşılığında ne istiyorsun?" 
Halil gayet ustalıkla yanıt vererek dev
let düşmanlarının cezalarını bulmuş ol
malarından başka isteyeceği bir şey olma
dığını, ancak "padişahları tahta geçiren
lerio asla yataklarında ölmedikleri" hak
kındaki sözü de u nutmadığını belirtti. 
Padişah ona her türlü güvenceyi verdik
ten sonra istediği her şeyi yapacağını bil
dirdi. Bunun üzerine Patrona Halil hemen 
konut vergisinin kaldırılmasını istedi. 
Patrona Halil'in kendi çıkarını düşünme
ınesi askerlerin gözündeki saygınlığını da
ha da artırdı. Başkaidıranlara devlet ke
sesinden rütbeler ve ödüller verdirdi. Aşı
rı istekler ve israfyüzünden hazinenin kı
sa zamanda tükendiğini bildirmek ihtiyat
sızlığını gösteren yeniçeri kahyasına ya
nıt olarak bir vuruşta kellesini uçurdu. 
O günden itibaren Sultan Mahmud ve 
vezirlerinin adına egemenlik sürmeye 
başladı. Eyüpsultan Camisi 'nde kılıç 
kuşanacak olan Sultan Mahmud'a atını 
tek başına tutarak eşlik etti, halka kese
ler içinde altın dağıttı. 
Kalabalık arasında kendisine vaktiyle ve
resi ye satmış olan Rum kasap Yanaki'yi 
görünce onu Boğdan Voyvodalığı 'na 
getirmek istedi. Sadrazam bu duruma iti
raz etmek isteyince ş iddetle karşı koy
du ve Yanaki'nin Boğdan Voyvodalığı'na 
atanmasını sağladı. 
Ayaklanmanın üç önderinin cüret ettik
leri şeyleri hayal bile etmek olanaksız-
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dı. Patrona, M us! u Beşe ve Emir Ali ge
niş palalarıyla Divan toplantılarına giri
yor, bu durum karşısında ağzını açmaya 
cesaret edemeyen sadrazarnın huzu
ru nda istediklerine makam dağıtıyor, 
devlet sorunlarını tartışıyorlardı. 

Halk Soğumaya Başladı 
Halk, önceleri kendi gücünün bir sim
gesi gibi gördüğü bu aşırı davranışlara de
ğer vermiş, Patrona Halil ' in arkasına 
takılmıştı. Ancak bu meyhane üçlüsünün 
giderek adileşe n davranışları karşısında 
hoşnutsuzluğunu belli etmeye başladı. 
Subayların çağrısına uyan yeniçeriler 
yavaş yavaş kışlalarına dönmüşlerdi. 
Patrona Halil'in çevresinde ordunun ve 
halkın en rezil kimselerinden oluşmuş 
birkaç bin ayaktakımı kalmıştı. Bir sefe
rinde Patrona'nın bu adamlarından biri 
bir yeniçeriyi öldürünce, arkadaşları in
tikamını almak için Su ltanahmet Mey
danı'nda toplanmışlardı. 
Patrona Halil, yeniçerilerin önüne çık
mış, onları kentin dışında hazır tuttuğu 
Arnavutianna ezdirmekle tehdit etmiş
ti. Fakat yeniçeriler bu kuru gürültüye 
kulak asmamış ve Patrona ile arkadaşla
rına artık halkı rahat bırakmalarını, pa
dişahın yönetiminden memnun olduk
larını söylemişlerdi. 

Divan'da Öldürüldü 
Artık otoritesinin sarsıldığını h isseden 
Patrona Halil, zor kullanarak elde ede
mediğini parayla elde etmeye çalıştı. 
Rüşvet vererek suç ortağı Muslu Beşe'yi 
yeniçeri kahyal ığına getirmeyi başardı. 



I I I .  A H M E D 

Kendisine kaptanıderyalığı layık görü
yordu. 
Sadrazam tarafından kaptanıderyalığa ge
tirilmiş olan Canım Paşa, o sıralarda 
bulunduğu Sakız'dan gizlice lstanbul'a 
çağrılmıştı. Canım Paşa, sadrazam ve Kı
rım hanı, imparatorluğu kışialarıo ve kah
vderin adına yönettiğini iddia eden üç
lüden kurtulmaya karar vermiş kişiler
le gizlice görüşmeler yaptı. 
Patrona Halil, Muslu Beşe ve Emir Ali 
üçlüsü ordu üzerinde halen etkili olduk
larını sanıyorlardı. Kendilerine gösteri
len sahte saygı hazırlanan tuzağı başarıy
la saklıyordu. Beklenmedik bir anda sa
raya çağrılarak Divan toplantısında dü
şüncelerine ihtiyaç olduğu bild irildi .  
Daima yanlarında bulundurdukları silah
lı topluluğu birinci avluda bırakarak 
Divan toplantısına katıldılar. Padişahın 
huzurunda ve sadrazarnın başkanlığın
da toplanmış olan Divan her zamankin
den daha kalabalıktı. 
Canım Paşa donanma komutanı olarak 
Divan'a katılmıştı .  Cüssesinin iril iği ve 
kolunun acı kuvveti yüzünden pehlivan 
diye anılan bir yeniçeri subayı da gizli
ce Divan'a getirilmiş, gizlendiği perde
nin arkas ında asileri öldürmek için ve
rilecek emri bekliyordu. 
Toplantıda önce savaş ve barış sorunu 
üzerinde duruldu. Patrona Halil cahild i 
ve Rusya ile İran 'ı birbirine karıştırıyor
du. Rusya'ya savaş açılması konusu nda 
ısrar etti. 
Toplantı sona ereceği zaman Sadrazam 
Mehmed Paşa ayağa kalkarak, Patrona 
Halil 'e padişahın Rumeli Beylerbeyli
ği 'ni  verd iğini ilan etti. Muslu Beşe ile 

Emir Ali 'ye de ayrıca büyük rütbeler ve
rilmişti. 
Osmanlı yasalarının gereği olarak sivil 
suçlular ancak sivil mahkemelerde yar
gılanabiliyordu.  Padişahın yetkili oldu
ğu bir mahkem�de yargılanmak üzere bu 
üç suçluya böyle bir siyasal kişilik kazan
dırmak gerekiyordu. 
Patrona Hali l  küstahça, "Beni başkent
ten sürmeyi hedef tutan bu makamı is
temiyorum" dedi. 
Pad işahın iradesine hakaret ve sadraza
ma meydan okuma, Divan'da birt;kım 
seslerin yükselmesine neden oldu. 
Saklandığı yerde daha fazla duramayan 
Pehlivan yalın kılıç salona daldı ve "Ye
niçeri ağası olmak isteyen sefil kimdir?" 
diye gürledi. 
Sonra, Patrona Halil 'e kılıcını çekip 
kendisini savunmasını, onu bir cellat gi
bi öldürmek istemediğini söyledi. 
Çok az süre vuruştuktan sonra kılıcını 
Patrona Halil' in göğsüne sokup çıkardı. 
Sonra cesed ini ayağıyla yuvarlayarak 
padişahın önüne getirdi ve "Padişahın ve 
devletin düşmanları işte böyle yok ola
caklardır !"  dedi. 
Başkanlarını savunmak için ayağa kalkan 
Muslu Beşe ile Emir Ali, Canım Paşa'nın 
hançer darbeleri altında can verdi. Ce
setleri bostancılara verilerek denize ar
tırıldı. 

Kürk Beklerken Kelleleri 
Uçtu 
Divan'da geçen bu olaylardan en ufak bir 
haber dışarıya sızdırılmamıştı. Aksine, dı-
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şanda bekleşen isyancılara Patrona Ha
lil ile arkadaşlarına verilen payelerio 
haberi ulaştırıldı. Bu güruhu oluşturan
ların elebaşılan armağan ve sarnur kürk 
verilmek bahanesiyle teker teker içeri
ye çağrıldı. Kapının arkasında bekleyen 
cellatlar hepsini  boğdu. 
Patrona Halil, Muslu Beşe ve Emir Ali'nin 
idamlannın haberi kente vardığında da
ha önce çavuşlar tarafından tespit edilmiş 
olan bütün elebaşıları öldürülmüş ve ce
setleri denizin dibini boylamıştı. 
İşte bu kanlı ayaklanma böyle başanya 
ulaşmış ve önderleri ile ayaktakımı ce
zalarını bu şekilde bulmuştu.  Bazen ih
tiyaç haline gelen bir ayaklanmayı baş
latanlar, asla sürekli olamayacak bu ge
çici durumu kişisel ihtirasları uğruna yer
leştirmek isteyince böyle yok edilirler. 
Başarılı bir isyancı, fakat acınacak bir po
litikacı olan Patrona Halil kendi sonunu 
hazırlamış ve bunu hak etmişti. Eğer ka
labalık içinde kaybolmasını bilseydi, bel
ki de halkın çıkarlarını düşünen bir kah
raman olarak hafızalarda yer edecekti. 
Erişemeyeceği kadar yüksekleri özlemiş
ti . Cesaret bir halk savunucusu yaratabi
lir, ancak bir devlet adamını yaratacak 
şey eğitimdir. Patrona Halil ve benzer
leri egemen olmak isted ikleri gün orta
dan kaldırılmışlardır. 

İ damlar Altı Ay Boyunca 
Gece Gündüz Devam Etti 
Başarıl ı  hizmetine rağmen, başka ayak
lanmalarla uğraşamayacak yetenekte 
olan ihtiyar Sadrazam Mehmed Paşa 
onuruyla makamından uzaklaştırıldı ve 
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Halep Beylerbeyliği'ne atandı. Asi üçlü
süne karşı sarayda hazırlanan düzeni ör
gütleyen Karakulak İbrahim Paşa, dev
letin mührüne sahip oldu. 
Karahisarlı İbrahim Paşa, Köprülülerden 
üçüncüsünün hizmetinde bulunmuş, 
onun kahyalığına. yükselmiş, Bosna bey
lerbeyi olmuş daha sonra Mısır Beylerbeyi 
görevini yüklenmiş, orada boyun eğme
leri sağlanamayan Kölemenleri şiddetle 
bastırmıştı. Sert zulmü, aşırı serbestlik ile 
aşırı otorite arasında mevcut kademele
ri kullanmasına izin vermemişti. 
Patrona Hal i l ' in adamı Kasap Yana
ki'nin Boğdan Beyliği 'nden geri çağrıl
ması ve idamı yeniçerikrio tekrar ayak
lanmasına neden olmuştu. 
Bu sefer padişah tarafından vaktinde çı
karılan Sancakı Şerif etkisini  göster
miş, tahtın koruyucuları, yeniçerileri 
toplandıkları yerde bozguna uğratmıştı. 
Altı ay boyunca gece gündüz yapılan 
idamlar yeniçerileri kırmış geçirmişti. 
Her sabah Marmara kıyılarına vuran 
cesetlerin sayısı halkı kaygılandırıyordu. 
Acımayı isyana çevirmekten çekinen 
Mahmud, sadrazamını feda etti ve İbra
him Paşa'yı Eğriboz muhafızlığına yol
lad ı.  Doğu'da ve Avrupa'da büyük bir 
şöhret bırakacak olan Topa! Osman Pa
şa görevli bulunduğu Arnavutluk'tan 
çağrılarak saclarete getirildi. 

Topal Osman'ı Kurtaran 
Fransız 
Yunanistan doğumlu olan Topa! Osman 
Paşa, sarayda içoğlanı olarak bulunmuş, 
bir ara bahçıvanbaşı olmuş, ancak sava-
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şı, köşklerin ve çeşmelerin bakırnma üs
tün tutmuştur. Peterwardein Savaşı'nda 
Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın yanında yi
ğitçe dövüştüğünden iki tuğlu paşa rüt
besine kavuşmuştu. ihtilalden sonra 
Arnavutluk ve Bosna'daki ayaklanmanın 
son kıvılcımlarını söndürmeye yollanmış, 
gösterdiği sertlik ve i ridal Sultan Mah
mud'un dikkatini çekmişti. 
Erdemierin en üstünü olan minnet duy
gusuna sahip olması özellikle Fransızla
rın ona hayran olmalarını sağlamıştı. 
Gençliğinde İspanyol korsanlarının eli
ne düşmüş, yaralı ve zincire vurulmuş bir 
durumda korsan gemisiyle Malta Lima
nı 'na geti rilmişti. İspanyol kaptanın 
dostu olan Arnauld adında bir  Marsilya
lı, korsan gemisine geld iğinde genç 
Müslüman' ın acısını görmüş ve çok 
duygulanmıştı. Yanına yaklaşarak sözle
riyle ilgisini belli etmişti. Bu yakınlık kar
şısında Osman, Marsi lyalı denizeiye 
kendisini köle olarak satın almasını rica 
etmişti. Ödeyeceği paradan pişman ol
mayacağını, ileride ona bunu fazlasıyla 
iade edeceğini de belirtmişti. 
Marsi lyalı, genç tu tsağın ifadesine ve 
sözüne inanmıştı. Onu altı yüz İtalyan 
altınına satın ald ı, Marsilya'ya götürdü, 
ailesinin yanında baktı, yaralarını iyi
leştirdi ve Osman'ın sözüne güvenerek 
fidye istemeden Mısır'a yollad ı. Topa! 
Osman kendisini Mısır'a getiren gemi
yi gayet zengin armağanlarla doldura
rak kurtarıcısına yollamayı ihmal etme
di .  Sadrazamlık mertebesine eriş ince 
Fransız dostun u  unu tınadı ve Fransız 
elçisinin aracılığıyla Mars ilya lıyı ls
tanbul'a davet etti. E lçiye onu çağır
makta acele etmesini ,  çünkü hiçbir 

sadrazarnın bu makamda ihtiyarlama
dığını anımsattı. 
Arnauld, oğullarını da alarak Topa! Osman 
Paşa'ya armağanlarla dolu bir gemiyle gel
di. Arnauld gelirken Malta'da köle olarak 
bulunan on iki Müslüman'ı da kurtarmış
tl. İki dostun karşılaşması pek dokunak
lı oldu. Yanındakilere nasıl kurtulduğunu 
anlatan Topa! Osman Paşa, Arnauld'un iyi 
yürekliliğini göklere çıkarttı. 
Topa! Osman Paşa'nın neredeyse taraf 
tutareasma Hıristiyanlara gösterdiği hoş
görü, tutuculukları yüzünden yaban�ı her 
dini baskı altına almaktan hoşlanan din 
adamların ı  ve hocaları memnun etme
mişti. Çoğunluğun dedikodusu yüzün
den saclareti Hekimoğlu Ali Paşa'ya bı
raktı. Nadir Şah tarafından tehdit edilen 
Bağdat'taki Osmanlı kuvvetlerinin ko
mutanlığına atandı. 
Şimdi Nadir Şah'ın başarılarının öykü
süne dönelim. 

Nadir Şah, Tahmasp'ı 
Horasan' a Sürdü 
Nadir Şah tarafından lsfahan'da yeniden 
tahta oturtu lan Tahmasp ilk önce Os
manlıları yenmişti. Fakat daha sonraki sa
vaşlarda yenilmiş, yapılan bir anlaşma ile 
Aras ırmağının ötesindeki bütün toprak
larını terk etmişti. 
Nadir Şah yurdunun parçalanması paha
sına elde edilen barışa karşı soylu bir in
fial d uyarak ya da duymuş gibi davrana
rak, İran 'ın içinde bulunduğu onursuz 
durumu tahta karşı beslediği sonsuz ih
tirasına bahane etti. Bütün lran'a yaydı
ğı bir bildiride şöyle diyordu:  
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"Bu anlaşma, dalalet mezhebindeki Os
manlıların eline düşmüş dindaşlarımızın 
kurtarılmasını  emreden velimiz Hz. Al
i 'nin kutsal mezarını koruyan melekle
rin iradesine karşı bir hakarettir. Osman
lılarla yapılan bu anlaşma fazla sürmeye
cektiL Sizi arayıncaya kadar sessizliğini
zi koruyun. Tanrı 'nın izniyle zafere su
samış, kuşatmaya alışmış, karıncalar gi
bi kalabalık ve yiğit ordumuzun başın
da ilerleyeceğim." 
İran halkının dini duygularını kışkırtan bu 
bildiri, bir anda milli heyecanın uyanma
sına neden oldu. Bazen Tahmasp'a sadık 
bir kul, bazen ona karşı küstah biri olan 
Nadir Şah, lsfahan Kalesi 'nin önüne gel
di. Tahmasp'ı bağlılığına inandırdıktan 
sonra, kendisi kente davet edilmediği için 
şahı ordugahında bir ziyafete çağırdı. Zi
yafetin ortasında bütün saray ileri gelen
leriyle birlikte tutuklanan Şah Tahmasp 
ve ailesi Horasan'a sürüldü. 
Bu hareketinden sonra İran tahtına otur
maktan çekinen Nadir Şah, Tahmasp'ın 
sekiz aylık oğlunu yanında alıkoyacak, 
onu III .  Abbas adıyla tahta geçird i .  Bu 
durumdan yararlanarak şah naibi oldu ve 
İran üzerinde egemenlik sürmeye baş
ladı. Topal Osman Paşa, serdar olarak 
Osmanlı kuvvetlerinin başında halifele
rio kentini kurtarmaya giderken, Nadir 
Şah da kalabalık bir ordunun başında 
Bağdat'a doğru ilerliyordu.  

N adir Şah Parçalanmı� 
Olan İran'ı Birle�tirdi 
Doğuştan sahip olduğu askeri deha ile 
Nadir Şah' ın eski şöhretine meydan 
okuyabilecek yetenekte olan Topal Os-
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man Paşa, Bağdat surları önünde Osman
lıların şimdiye kadar Asya'da görmedik
leri bir zafer kazandı. 
Nadir Şah'ın yüz yirmi bin atlısına kar
şı yiğitçe dövüşürken altında üç at öldü. 
Savaşın en kızgı� anında geride bekle
tilen Osmanlı atlıları Nadir Şah'ın sol ka
nadına ani bir baskın yaptı ve sekiz sa
at süren savaşta iyice yorulmuş olan 
Avşar kuvvetlerini darmadağın ettiler. 
Kaçan Nadir Şah, ordusunu ancak yüz el
li kilometre ötede toparlayabildi. Başa
rıda olduğu kadar yenilgi de de yetenek
li bir başkomutan olduğunu gösteren Na
dir Şah, askerlerini cezalandıracağına 
ödüllendiedi ve zafere olan i nancını 
tekrar etti. Bağdat yakınlarında meyda
na gelen ikinci bir savaşta askerlerine 
olan güvenini haklı çıkardı. 
Yaralarından kan sızan TopaJ Osman Pa
şa savaş alanına bir sedye üzerinde git
ti. Bir önceki savaştaki yenilginin verdi
ği utançla ve hırsla dövüşen Avşar kuv
vetleri karşısında Osmanlılar yenilmek
ten kurtulamadı. Bozgun sırasında To
pal Osman Paşa'nın hizmetkarları onu a
ta bindirerek Nadir Şah'ın eline düşmek
ten kurtardı. 
Fakat yolda karşılaştıkları Avşar atlıları 
serdan elbiselerinden tanıdı, bir mızrak 
darbesiyle şehit ettikten sonra kafasını 
kesip Nadir Şah'a yolladılar. Nadir Şah, 
Osmanlı kahramanının cesaretini ve kö
tü yazgısını takdir etti. Serdarın mumya
lanan kafasın ı Osmanlılara iade ederek 
Topal Osman'ın cenaze töreninin ordu
su tarafından yapılmasını sağladı. 
Kars Beylerbeyi Köprüiiizade Abdullah 
Paşa, Bağdat'ı kuşatan Nadir Şah'ın or-
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dusundan daha kalabalık bir kuvvetle ku
zeyden lran' ı  tehdit etmeye başlamıştı. 
Halifelerin başkentini kuşatmaktan vaz
geçen Nadir Şah hemen kuzeye döndü. 
Aras üzerine köprü kurarak karşı kıyıya 
geçti. Ordusuna yaptığı bir konuşmada 
Osmanlıların bire iki oranında daha güç
lü olduğunu, bunun için çok daha fazla 
çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. 
Ordusunu çok iyi hazırladıktan ve savaş 
yerini seçtikten sonra saldırı emri verdi. 
Nadir Şah, savaşın neresinde gözüküc
se Avşar atlı ları orada başarılı oluyordu. 
Bu sald ırılardan birinde Abdullah Paşa 
şehit düştü ve başı kesilerek Nadir 
Şah'a yollandı. O da, bu kafanın uzun bir 
sırık üzerine takılarak düşman tarafından 
görülecek bir yere dikilmesin i  emretti. 
Tahmin ettiği şey gerçekleşmişti. Ko
mutanlarının ölümü Osmanlıların moral 
gücünü bir anda yok etti. İran'dan fethe
dilen bütün toprakları Nadir Şah'a bıraka
rak kaçtılar. Ruslada Osmanlıların ittifakıy
la parçalanmış olan lran İmparatorluğu iki 
savaş sonunda yeniden birleştirilmişti. 

Nadir Şah İran Tahtına 
Çıktı 
Bu yenilgilerin İstanbul'da neden oldu
ğu tepkiyi incelemeden önce Nadir 
Şah'ın geri kalan yaşamına göz atalım. Er
debil'in büyük ve verimli ovasına toplan
mış olan görkemli bir kalabalık hüküm
darlık asası ile kılıcını bir arada tutabile
cek bir hükümdar seçmeye çağrılmıştı. 
Bütün İran aşiretlerinin temsilcilerine ser
bestçe bir şah seçmelerini önerdi. Üç kez 

hükümdarlık tacı kendisine sunuldu, o 
her defasında, Sezar gibi tacı geri çevir
di. Sonunda, şimdiye kadar felaketten 
başka bir şey getirmemiş olan Şiilikten 
vazgeçilmesi ve Sünniler le ortak husus
larda birleşmeyi öngören Caferiliğin ka
bul edilmesi şart.ıyla tacı kabul etti. 
Çeşitli bildiriler ve elçilerle Osmanlı 
Devleti'ne ve Hindistan Türk İmpara
torluğu'na İran'da ortaya çıkan bu yeni 
din devrimini haber verdi. 
Bir bölüm halk bu mezhep değişimini 
Nadir Şah'ın dindarlığına, öteki bölüinü 
ise ihtirasına verdi. Bu iki görüş birbiriy
le karıştı. Doğu insanlarının ruhu olan 
din, bu şiddetli heyecan ve sevgi ülke
lerinde her şeyin temeliyd i. 

N adir Şah Oğlunun 
Gözlerini Oydurdu 
Taç giyer giymez vaktiyle Aksak Ti
mur'un izlediği yolun aksi yönüne, ya
ni Hindistan'a doğru yöneldi. Kandehar 
yakınlarında Naclirabad kentini kurdu. 
O sırada Hint tahtında Mehmed Şah 
adında savaşma yeteneğini kaybetmiş bir 
hükümdar bulunuyordu. 
Ülkesinde yaygın olan bir kanaate göre 
Mehmed Şah'ı elinde kadeh ya da kol
larında bir cariye olmaksızın görmek ola
naksızdı. Başkentinde Nadir Şah'a yeni
len ve tutsak düşen Mehmed Şah, Na
dir Şah 'a topraklarının en kalabalık eya
Ietlerini ve son derece zengin hazinele
rini vermek koşuluyla tahtını koruyabil
di. Nadir Şah' ın işgali altındayken Del
hi kentinin ayaklanması sonunda yüz yir
mi bin kişi öldürüldü. 
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Bu olay Hindistan'ın kan ve ateş içinde 
boyunduruk altına girmesine neden oldu. 
lran'a milyarlarca akçe tutarında ganimet 
ve bir milyona yakın tutsakla dönen Na
dir Şah'ın zaferi, Timur ile Ekber Şah'ın 
seferlerini anımsatıyordu. Sayısız filin 
önünde ilerleyen cihangir, Hindistan'ın 
harikalarını  lsfahan 'a taşıyordu. Timu
roğullarının "tavus kuşu" adını verdik
leri son derece değerli taht, Nadir Şah ta
rafından Türkistan 'da yaşayan halka 
gösterilerek, gözler kamaştırıldı. 
Herat üzerinden İran topraklarına giren 
Nadir Şah imparatorluğunun yeni baş
kenti Meşhed 'de üç ay dinlendi. Afga
nistan'da itaat altına alınmamış olan 
Lesgi aşiretine karşı yaptığı sefer sırasın
da ormanda gizlenmiş bir katil atını öl
dürüp, onu elinden yaraladı .  
Oğlu Rıza Kulu Han, katil Afgan'ın pe
şinden gittiyse de onu yakalayamadan ge
ri döndü. Kuşkulu Nadir bu suikastta oğ
lunun parmağı olduğu görüşüne saplan
dı. Acımadan oğlunun gözlerini oydurdu. 
Genç prens babasına "Yaktığınız gözler 
benim değil, İran'ın gözleridir" dedi. 
Duyduğu pişmanlık büsbütün bunakça 
hareketler yapmasına neden oluyordu. 
Her gün yüzlerce kişi idam ediliyordu. 
Sonunda komutanları kendi yaşamlarını 
kurtarmak için Nadir Şah'ı öldürmeye ka
rar verdiler. Aralarında muhafız kıtasının 
komutanı Salah Bey'in de bulunduğu üç 
katil, Nadir Şah uyurken önemli haber
ler getirdikleri bahanesiyle çadırına gir
di .  Gürültü üzerine uyanan Nadir Şah 
kendisini aslanlar gibi savundu, içlerin
den ikisini öldürdü. Ancak Salah Bey'in 
hançer darbesiyle can verdi. 
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��Tanrı'nın Ceza İçin 
Yolladığı Biriyim" 
Kuzeyde yapacağı fetihler ile Hindistan, 
Osmanlı İmparatorluğu ve lran'ı bir tek 
inanç altında bir!eştirmeyi hedefleyen ta
sarıları kendisiyle birlikte yok oldu.  
Timur da,  kendi çağı için pek erken sa
yılan bu girişimi denemişti. Nadir Şah 
Hıristiyanları da hoşgörüyle karşılamış
tt. O doğaya ters düşmeyecek evrensel 
bir din ortaya çıkarmak istiyordu. Ancak 
tapınakları yıkan kılıç, yeni  bir düşÜnce 
ortaya çıkaramazdı. 
Nadir Şah, oğlunun gözlerini kör ettikten 
sonra duyduğu pişmanlığın etkisinden 
kendisini kaderin elinde kör bir vezir gi
bi görüyordu. Bir gün çadınnın yanına üze
rinde bir yazı bulunan bir ok düşmüştü. 
Bu yazıda şöyle deniyordu: 
"Eğer hükümdarsan, milletini koru ve 
mutlu kıl, eğer peygambersen bize se
lamet yolunu göster. Yok eğer Tanrı isen 
yarattıklarına karşı merhametli davran." 
Bütün ordugahında bu yazıyı yazanı boşu
na arattırdı. Sonunda bu yazıyı çağaltarak 
altına şu sözleri ekledi ve bütün ordusu
na dağıttı: "Ben, ne milletimi koruyacak 
bir hükümdarım, ne selamet yolunu gös
terecek bir peygamberim, ne de merhamet 
gösterecek bir tanrıyım. Ben, Yüce Tan
rı'nın hiddetli bir anında suçlu bir dünya
yı cezalandırmaya yolladığı kişiyim." 
Şimdi Nadir Şah gibi bir an pariayıp sö
nen bir cihangirden daha sebatlı ve da
ha korkulu yeni bir güçle karşı karşıya 
kalan Sultan Mahmud'a dönelim. Bu ye
ni güç Rusya'dan başkası değild ir. 



30. BÖLÜM 

Osmanlılara İlahi Bir Ceza 
Eski çağ dramlarında görülen suçun 
hemen arkasından gelen kefaret ödeme, 
şimdi anlatmaya çalışacağımız dönem 
içinde Osmanlı İmparatorluğu 'nun ba
şına gelmiştir. III. Ahmed döneminde 
Osmanlılar İran'ın paylaşılması için Rus
lada anlaşarak Karadeniz'in doğu kıyıla
rında komşu olmuşlardı .  
Böylece Asya'da ne bir  müttefikleri, 
Avrupa'da da Fransa dışında ne bir 
dostları kalmıştı. Ruslara teslim edilen 
ırklarının ve ihanete uğrayan dinlerinin 
intikamı, üzerlerine ilahi bir ceza gibi 
çökmüştü. Osmanlılar Azerbaycan, Ha
zar Denizi ve Kafkasya gibi doğal sınır
ları kendi elleriyle Rusya'ya bırakıyor
lar, böylece birbirine yaklaşan iki impa
ratorluk, sürtüşmelere, anlaşmazlıklara 
ve çarpışmalara itiliyordu. 
Büyük bir mil letin yenilgilerin in ve 
parçalanmasının ilk kaynağına inilirse, bu 
milli felaketlerin, politik bir kusura dö
nüşen manevi bir kusurdan türediği gö
rülür. Kişilerde olduğu gibi hükümetler-

de de en iyi politika sağlam bir şuurdur. 
Yine unutmamak gerekir ki, insanlar gi
bi milletler de yazgılarını bir ölçüde ken
dileri belirler. 

Çarın Vasiyetnamesi 
Gerçek Değildir 
Henüz beşikte olan imparatorluğun, 
ileride Doğu 'ya doğru genişlemesini is
temiş gibi gösterilmeye çalışılan Deli 
Petro'nun meşhur vasiyetnamesi asla 
gerçek değildir. 
Bu belge II. Katerina döneminde başba
kanlığın diplomatlanndan biri tarafından, 
her fatih millette olduğu gibi gelecekte 
büyüklüğünü gizemli kehanetlerle ilgi
lendirmekten hoşlanan Rusları, bu çeşit 
gelenekiere bağlamak amacıyla kaleme 
alınmıştı. Çar Petro'nun vasiyetnamesi, 
bu devlet adamının düşüncelerini bilen 
bir diplomatın küçük bir h ilesinden 
başka bir şey değild ir. 
Baltacı Mehmed Paşa tarafından kesin 
olarak kuzeye sürülen ve İran'da Nadir 
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Şah'ın ordularına feci bir b içimde yeni
len Çar Petro, kendisinden sonra gelen
lere Osmanlı İmparatorluğu'nu ve lran'ı 
hedef gösteremeyecek durumdaydı.  
Ancak Çar Petro'nun ölümünden hemen 
sonra Rus İmparatorluğu'nun, İsfahan ile 
İstanbul'u korkudan titrerecek kadar ge
niş toprakları ülkesine kattığı da bir 
gerçektir. Burada birkaç kelimeyle Rus
ya'nın mucize sayılacak derecede geniş
lemesini anlatmaya çalışalım. 
Rus soylularının partisine mensup Dolgo
rukov prensleri, Çar Petro ile eşi Kateri
na 'nın saraya doldurdukları yabancılardan 
nefret ediyorlardı.  Bu prensler Çariçe 
Katerina'nın ölümünden hemen sonra sa
raydaki yabancıları uzaklaştırdılar. 
O sırada Letonya'da sürgünde bulu
nan Çar Petro'nun yeğeni Anna'yı da ça
riçe olarak saraya getirdiler. Dolgorukov 
prensleri Anna'dan tahta geçme koşulu 
olarak, başarılarıyla Rus milletini küçük 
düşüren bütün yabancıları idam ettirme
sini  ya da sürgüne yollamasını istediler. 
Anna, milletin kendisine bağlanmasın
dan sonra ilk fırsatta boyunduruğu kıra
cağı inancıyla Dolgorukovların önerile
rini kabul etti. Nitekim Dolgorukovla
ra karşı yapılan bir ayaklanma sonunda 
bütün imparatorluğu eline geçirdi. Bu ih
tiraslı Dolgorukov Ailesi 'nin dokuz fer
di çeşitli işkencelerden sonra idam edil
di. ErnestJean Biron adında genç bir Le
tonyalı, metresi olan çariçenin kalbini el
de etmişti. Bağımsız bir Letonya'nın hü
kümdarı olmayı tasarlıyordu. 
Saksonya Elektörü III .  August'tan Le
tonya'n ın iades in i  sağlamak için bu 
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prensi, İsveç Kralı Demirbaş Şarl ve Le
histan Diyeti tarafından Leh tahtına 
geçirilen Stanislav Zolkievski'ye karşı 
desteklemek ve onun yerine Leh tahtı
na geçirmek üzere bir Rus ordusunu se
ferber etmişti. 

Rus Hizmetinde Alman 
Mareşal 
Si lezya'ya sahip olan ve Lehistan'ın 
ilerideki parçalanmasından büyük çıkar 
uman Avusturya, Lehler üzerine iki nı
raftan baskı yapmak amacıyla Rustarla 
anlaşmıştı. Macaristan Krallığı'nı elinde 
bulunduran Avusturya ile 1 7 1 7  yılında 
Lehistan' ın içişlerine müdahaleye çağ
rılmış olan Rusya pek de haksız olmayan 
nedenler yüzünde Leh krallarının seçi
mine sık sık karışıyorlar, kendi yandaş
larını destekliyorlardı. 
Zayıf Le h ordusu, Vustül üzerinde altmış 
bin kişilik Rus ordusuna yenilmişti. Le h
ler Stanislav Zolievski'yi kral seçmişler
di. Avusturya'ya karşı Fransa bu kralı sa
vunuyordu. Stanislav Zolkievski Fransa'ya 
bağlanan Lorraine Dükalığı karşılığında 
Lehistan tahtından feragat etti. Lehistan 
yabancılar tarafından zorla kabul ettirilen 
Saksonyalı August'ıı kral seçti. 
Osmanlı İmparatorluğu ile Çar Petro ara
sında yapılan iğreti anlaşma gereğince, 
Babıali Lehistan 'ın Ruslar tarafından iş
galine ses çıkaramadı. Fakat Lehistan 
Avusturya-Rusya ittifakının pençesine 
düşer düşmez Çariçe Anna gözdesi Er
nest Jean Biron 'un kışkırtmasıyla Le his
tan sınırını uzaklaştırmak ve Leh bağım
sızlığını  garanti eden Osmanlıların Leh-
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lerle olan i l işkisin i  kesrnek üzere, Nadir 
Şahla anlaştı ve Boğdan'a altmış bin ki
şilik bir ordu gönderdi. Barbar Ruslardan 
daha fazla barbar olduğu için Rus ordu
sunun başına geçiri lmiş olan Mareşal 
Münnich adında zalim ve usta bir Alman 
komutan Ocsakow1 kentine girdi. Yirmi 
bin askeri kentin harabeleri altında kat
letti. Sonra ürkapı Geçidi'nin arkasından 
dolanarak Kırım'a girdi .  
Kırım Türklerini dehşete düşürmekten 
başka bir hedef gütmeyen Ruslar, Kı
rım' da hızlı bir sefer düzenleyerek geç
tikleri yerleri yakıp yıktılar, Azak'ı ku
şattılar. Divan en sonunda Fransa'nın 
arabuluculuğunu istedi .  

Zafer, Güven ve Talibin 
Dönüşü 
Lehistan'ın paylaşılmasın
da Rusya'yla işbirliğine 
girişmiş olan Avusturya, 
Rus istilasını destekle
mek ve Bender'de or
dusuyla bekleye n 
sadrazaın ı  üzerine 
çekmek için dört ay
rı koldan Osmanlı top
raklarına saldırdı. 
İ s tanbul 'da  halk Kı
rım'ın işgali, Türklerin 
katled ilmesi, Ocsakow'un 
yakılması ve Azak'ın kuşatıl
ması karşısında ordunun hareket-
siz kalmasından yakınıyordu. Saraya ka
dar yükselen itiraz seslerini bastırmak zo-

runda kalan Sultan I. Mahmud, silahta
rağayı Bender'e göndererek kethüdanın 
kellesini ve Sadrazam Muhsinzade Ab
dullah Paşa 'nın aziin i  istedi .  Yeğen 
Mehmed Paşa Sadrazam oldu. Köprüiii
oğlu Ahmed Paşa'nın yanında savaş sa
natını, kendi  içgüdüsüyle de politikayı 
öğrenmiş olan Yeğen Mehmed Paşa sa
vaşın talihini değiştird i.  
Savaş alanında atılgan, sarayda yumuşak
başlı ve ihtiyatlı olan Yeğen Mehmed Pa
şa, valide sultan ile bi'rlikte Sultan Mah
mud üzerinde etkinliği olan kızlarağası
nın desteğine sahipti. 
Gerçek hükümetin Divan'da değil ,  ha
remde olduğunu çok iyi biliyordu. Ra
porlarında Yeğen Mehmed Paşa'dan 
söz eden Venedik Balyozu Cantarini 

şunları anlatır: 
"Mağrur ve zalim bir adam 

olup, Venedik'in amansız 
düşmanıdır. E n  hiddet-

li anında bile olgunlu
ğunu, bilgeliğini  terk 
etmez ve nefretini bi
le amaçları uğrunda 
kullanmasını  bil ir ." 
Sadrazam bir yıldırım 
hızıyla, Mareşal Sec

kendorfun Niş' i  elim 
geçiren ve Vidin'i kuşa-

tan ordusunun üzerine 
yürüdü .  

Henüz devletin mührünü getir
miş olan silahtar, lstanbul'a geri dönme-

1. Mahmud 

1 Dnieper ırmağı'nın Kaıadeniz'e döküldüğü yerde ve şimdi Sovyetler Birliği'nin topraklarında eski Türk kenti ve ka
lesi. Osmanlı yönetiminde eyalet merkezi olan bu kente Özü, Karakirman ve Uzunkale adları da verilmiştir. 
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den önce Seckendorfu yendi. Niş'i geri 
aldı, altı bin Avusturyalıyı kentin surları 
önünde kılıçtan geçirdi, Vidin kuşatma
sını kaldırdı. Saksonya Prensi Hildebourg 
Hausen'e saldırdı. Bu üç ordunun artık
larını Tuna'nın ötesine attı. Avusturyah
Iara karşı yürüttüğü yıldırım savaşından 
sonra lstanbul'a gelişi, saray için zaferin ve 
güvenin dönüşü oldu. 

Harem Burnunu Politikaya 
Soktu 
B irkaç haftalık bir d inlenmeden sonra 
ikinci bir orduyla Tu na boylarına hare
ket etti, Orsova2 ve Semendire'yi geri al
dı ve Savoie 'lı Prens Eugene'in sayesin
de Avusturyalıların elinde bulunan Belg
rad' ı  yeniden fethetmek için hazırlıkla
ra başladı. Başanya ulaşması hemen he
men kesindi. 
Ancak daha önceki başarıları valide sul
tan ile Kızlarağası Beşir Ağa'yı sarayda
ki etkinlikleri bakımından kaygılandırı
yordu. Elde ettiği zaferlerle halkın sev
gisini kazanan ve imparatorluğa çok ya
rarlı olan bir sadrazam, haremin etkisi
ni sarsabilirdi. 
Belgrad'ı kurtarmak üzere hazırladığı or
dusuyla Edirne'ye vardığı zaman arka
sından yetişen bir kapıcıbaşı, Sadrazam 
Yeğen Mehmed Paşa'ya sürgün yeri 
olarak Ege adalarından hangisini seçe
ceğini sordu. Çok fazla hizmet etmenin 
de ihanet kadar suç olduğu bir devletin 
yazgısına acıyarak Rodos'a hareket etti. 
Onunla aynı çağda yetişmiş bir asker olan 

ve kızlarağasına daha yumuşak gelen 
lvaz Paşa serdan ekremliğe getirildi. 

Sava�ta Kazanan Sarayda 
Kaybediyor 
Ordu, başkomutanın değiştiğini fark 
etmedi. Zafer Osmanlılara moral ka
zandırmıştı. Avusturyalılar tarafından 
iki kez önü kesilen İ vaz Paşa hepsini Tu
na'nın ötesine attı ve Belgrad' ı  kuşatma
ya başladı. Bu kent her zaman olduğu gi
bi seferin birinci ödülüydü. Barış i�in 
başlatılan görüşmelerde, Belgrad Kale
si 'nin yıkılması, ya da bütün istihkam
ları ve toplarıyla Osmanlılara teslim 
edilmesi konusunda şiddetl i  tartışmalar 
oldu. 
Sadrazam, "Tanrı 'dan başkasını tanıma
dığım gibi, Belgrad benim yüce devle
time iade edilecektir. Barışı ancak bu ko
şulla kabul edebilirim" diyordu. 
Sonunda barış görüşmelerine katılan 
Fransız E lçisi Villeneuve, Belgrad'ın 
1 7 1 7  yılındaki haline getirilmesini öne
rerek iki devletin arasını buldu. 
Avusturya egemenliğindeki Sırbistan ve 
Eflak için de Be lgrad örnek al ındı. 
Tamışvar dışında, Avusturya Pasarofça 
Barış Antiaşması ile kazandıklarının 
tamamını  Babıal i 'ye iade ediyordu. 
Prens Eugene'in zaferleri bir  kalem dar
besiyle sil inmiş oldu. Yine Fransa elçi
s in in aracılığıyla bir a nlaşma yapan 
Rusya, Avusturya lmparator'u VI. Kar
l'a gösterilen sert tutuma eş bir tutum
la barış antlaşmasını imzalamak zorun-

2 Romanya'da Tuna'nın sol kıyısında, Darkapı Geçidi yakınlarında Osmanlıların i rşeve, Orşova dedikleri kasaba. Bu ka
sabanın karşısında ve Tuna'nın üzerinde bir adada aynı adla bir de kale vardır. 
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da kaldı. Azak Kalesi Ruslar tarafından 
yıktırılacaktı. 
Osmanlı denizi olarak kabul edilen Ka
radeniz' de Ruslar ticaret ve savaş gemi
si yapamayacaklardı .  Ruslar yüz bin 
seçme askerinin kanı pahasına bu savaş
ta ancak çarların "imparator" unvanının 
onayianmasını sağlayabilmişlerdi. Belg
rad fatihi ve ikili barış anlaşmalarının ba
şarılı adamı İ vaz Paşa dönüşünde, Yeğen 
Mehmed Paşa gibi sürülmek suretiyle 
ödüllendirildi .  Kaymakam Ahmed Paşa 
bu şanlı sadrazarnın yerine geçti. 

I. Mahmud'dan Bilgelere 
Yaraşır Bir Davranış 
Sultan I. Mahmud döneminde Osman
lı politikasının doğruluğu, Sultan I I I .  
Ahmed dönemindeki h ile dolu politi
kayı ortadan kaldırıyordu . Habsbourg3 
Hanedanı 'nın son erkek üyesi olan VI.  
Karl ' ın ölümüyle tahtın bütün hakları, 
itirazla karş ılanan kızı Marie There
sia'ya kalıyordu. 
Almanya bir kadın üzerinde toplanan bu 
hakları tanımıyor ve kraliçeyi tahtından 
indirmek için savaşa hazırlanıyordu.  
Prusya'nın yiğit hükümdan Büyük Fri
edrich, Saksonyalı Alman prensleri ve İs
panya'yla anlaşarak Avusturya İmparator
luğu'nun parçalanması için çalışıyordu. 
Fransa da, Sardunya ve M ilana'yu ele ge
çirmek, zayıf bir kadın tarafından tem
sil edilen Avusturya Hanedam'nın guru
runu hiçe indirmek için bu ittifakı geniş
letmenin çarelerini arıyordu. İşte bu 

fırsattan yararlanarak Avusturya'yı ezmek 
için ısrarla kışkırtılan Sultan I. Mahmud, 
bu ülkelere bir bilgeye özgü kelimeler
le yanıt verdi .  
Padişah tarafından ileri gelen devletle
re yollanan bildiride barışın  her zaman 
tercih edilecek bir şey olduğuna, sava
şın ise en son çare olarak düşünü lmesi
ne ve adaleti seven bir hükümdarıo 
kendisine amaç olarak barışı seçmesi ge
rektiğine dikkat çekildi. Üstün gelenle
rin de yenik düşenler kadar ölüm mfle
ğinin darbesine hedef olabileceği anla
tıld ı .  Bi ldirinin son cümlesi şöyleydi: 
"Kan dökülmesine ve felakete engel ol
mak ve dolayısıyla Tanrı'nın iradesini ye
rine getirmek için yeryüzünde Tan
rı'nın gölgesi olan yüce hünkar, bütün hü
kümdarları aralarında anlaşmaya davet 
eder ve güçlü aracılığını ortaya koyar." 

Rüşvetçi Çıktı 
Beş zaferden sonra Sadrazam İ vaz Pa
şa'ya bu mektubu yazdıran barışsever 
Sultan I. Mahmud'a bu sözleri ilham 
eden kişi yaşlı kızlarağası idi .  Bu  kızla
rağası ö lürken yerin e  zenc i  Bekir  
Ağa'nın geçirilmesini padişahtan iste
mişti. Ancak Bekir Ağa, beklendiği gi
bi çıkmadı. Sarayda çeşitli dolaplar çe
virerek imparatorluğun yüksek ma
kamların ı  sattı. E lde ettiği haksız ser
vetle debdebe içinde yaşadı. Bekir 
Ağa'nın çavuşuna dövdürttüğü bir mol
la, gözdenin saygınlığını sarsacak şekil
de şikayetlerde bulundu. Bunun üzeri-

3 1 278-1 9 1 8  sırasında Avusturya'da saltanat süren aile. Bu aile Altenburg Şatosu sahibi Guntram ile tarih sahnesin
de görünür ve Kasım 1 9 1 8'de hanedanın saltanatı sona erer. 
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ne Bekir Ağa bir gece mollayı, kızını ve 
kölelerini boğdurttu, daha sonra evle
rini ateşe verdirdi. Fakat yanık cesetle
rin önceden boğdurulmuş olduğu orta
ya çıkınca başkentte büyük bir infial 
uyandı .  Gece leyin protesto mahiye
tinde Sultan I .  Mahmud 'un sarayının 
bahçesine gizli  e ller fişek attılar. 

Bekir Ağa İdam Edildi 
Halkın bu hoşnutsuzluk belirti lerinden 
sadrazaını istemediklerin i  sanan Sultan 
I .  Mahmud, İvaz Paşa'yı azletti. E rtesi 
gece fişekler atılmaya devam etti. 
Nihayet şeyhülislam halkın memnuni
yetsizliğinin nedenini açıklamak zorun
da kaldı. Ertesi gün Bekir Ağa ile yap
tığı bir Boğaz gezintisinden dönen padi
şah kıyıya ayak basınca, silahtarın emriy
le kürekçiler kayığı kıyıdan uzaklaştır
dı ve Bekir Ağa'yı tutsak alarak Kızku
lesi'ne çıkardılar. 
Padişah, bir gemi hazırlatarak Bekir 
Ağa'nın bütün servetiyle Mısır'a yollan
ması için emir verdi. Ancak halkın in
tikamı daha kanlı  bir çözümü öngörü
yordu.  
Bunun üzerine işkence edilmemesi için 
padişaha bile güvenmeyen zenci umut
suzlukla cellatların üzerine saldırdı, Di
van'ı kan içinde bıraktıktan sonra öldü
rüldü. Üç gün sarayın önünde teşhir edi
len cesedi İstanbul'un üzerindeki hava
yı temizlemiş gibiydi. 

Usta Bir Kuyumcu 
Sultan I. Mahmud barış içinde, milleti
nin saygısını ve merhametini kazanmış 
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bir biçimde öldü. Kuzeyde Rusların 
birkaç saldırısı ve yine Arapların ayaklan
ması saltanat döneminin son günlerini 
bulandıran küçük olaylar oldu. 
Erken yaşta başlayan rahatsızlıkları ata 
binmesini önlüyordu. l3  Aralık 1 754 gü
nü cuma namazı için bütün acılarına rağ
men ata bindi. Sarayına döndüğünde ağ
rıları dayanılmaz bir hal almıştı. Hizmet
karları onu atından ind irdiği zaman o 
çoktan ruhunu teslim etmişti. 
Sultan I .  Mahmud zafer sözüyle sava_şa 
sürüklenmek istenmiş, fakat barışa kar
şı duyduğu derin özlem dolayısıyla Av
rupa'da daima saygıyla anılmıştır. Os
manlı İmparatorluğu ona kutsal bir kişi 
gibi saygı duyardı. Bütün yaşamı boyun
ca, Kuranıkerim'in kim olursa olsun 
herkese çalışmayı emreden öğüdünden 
dışarı çıkmamıştı. 
Usta bir kuyumcu olduğundan her gün 
altın ve gümüş süsler ve abanozdan, fil
d işinden iğneler yapardı .  El emeği ile 
yaptığı bu eserleri pazarda sattırır, gel i
riyle yiyeceğini sağlard ı. Ne var ki Tan
rı onun kanından, onun erdemlerine sa
hip bir varisi esirgemişti. 

Sultan III .  Osman'a 
Atfedilen V ahşet 
Sarayın kapalı odalarında tükettiği yaşa
mının etkisiyle biraz çocukça kalmış olan 
Sultan II. Mustafa'nın oğlu III .  Osman 
rakipsiz olarak tahta geçti. Kararsız sal
tanat döneminin başlangıcı, uzun zaman 
karanlıkta kalıp da birden aydınlığa ka
vuşan bir tutsağın sendelenmelerini an
dırıyordu.  Arka arkaya seçilen ve azledi-
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!en bir sürü sadrazamdan son
ra Silahtar Ali Paşa sadare
te getirildi. 
Padişah III. Osman'ın 
yeğenierini katiettiği 
söylenir. Kendisinin 
çocuğu olmad ığı 
için böyle bir dav
ranışın ileride ona 
bir çıkar sağlayaca
ğı düşünülemezdi. 
Sultan III. Ahmed'in 
doğal ölümlerle dün
yadan ayrılan üç yetim 
oğlu için de zehir kulla
nıld ığı öne sürülmüştür. 
Hatta dördüncü şehzade Mus
tafa'nın hekim tarafından sunulan 
zehir dolu şerheti içmediği, hançer zoruy
la onu hekime içirdiği, hekimin de birkaç 
gün sonra can verdiği söylenir. 
Çeşitli söylentilerin gerçekle uzaktan ya
kından bir ilgisi yoktur. Eğer III. Osman, 
Şehzade Mustafa'yı öldürtıneyi gerçek
ten isteseydi, Mustafa'nın amcasından 
sonra tahta geçmesi imkansız olurdu. 
Üzeri örtülü kalmış şeyler daima bir suç 
aranmasına neden olmuşnır. Ancak Sultan 
III. Osman'ın inançları ve adaleti böyle bir 
vahşeti hiçbir zaman kabul edemezdi. 

Sadrazama Gürz.le Saldıran 
Padişah 
Taht için iki aday vardı :  Mustafa ile kar
deşi Abdülhamid . İ leriemiş yaşından 

ve hastalıklarından dolayı da
ima kuşku içinde yaşayan 

padişah, Sadrazam Ali 
Paşa'nın bu genç şeh

zadelerle i şb ir l iği  
yaptığından kuşku
lanıyordu. 
Sarayda dolaşan 
dedikodular sadra
zamın geceleyin 
şehzadelerin daire
sinden çıkarken gö

rüldüğünü çev;reye 
yayıyordu. Uyarılan 

Padişah I I I .  Osman, 
şeyhülislamı çağırarak bir 

fetva verilmesini istedi. 
Oysa sadrazam herhangi bir kul 

gibi bir fetvaya ihtiyaç gösterilmeden pa
dişahın vicdanıyla yargılanabilirdi. 
Yanına gelen sadrazama karşı duyduğu 
hiddeti yenerneyen padişah, eline geçir
diği bir gürzü Ali Paşa'nın başı üzerine 
savurarak "Huzurumdan çekil !" diye ba
ğırdı. 
Şeyhülislam araya girerek, bir padişahın 
cellat gibi davranmaması gerektiğini 
antınsatarak sultanı yatıştırdı. 
Koca Ragıb Mehmed Paşa,4 padişahın is
teğinden çok kamuoyunun baskısıyla 
sadrazamlığa getirildi. 
On yaşında saraya içoğlan olarak giren, 
usta hocaların derslerinden çok yararla
nan, Avrupa'nın ve Asya'nın belli baş-

III. Osman 

4 (istanbul 1 699-istanbul 1 763). Koca Ragrb Paşa başarılı devlet adamlığının yanı sıra, divan edebiyatı geleneğini sür
düren bir şairdir. Ayrıca mensur yazıları ve bilimsel makaleleri vardır. Gazellerinde halk deyimleri, atasözleri ve özde
yişleri geniş yer tutar. Özdeyişleri atasözü gibi dil imize yerleşmiştir. "Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler" 
sözü, Koca Ragıb Paşa'ya aittir .  
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l ı  di llerini çok iyi konuşan, çağına göre 
iyi bir şair ve yazar sayılan, birçok poli
tik görüşmelere katılan, zor sorunların 
üstesinden gelen, savaşlarda kahraman 
olan, Kahire beylerbeyi olduğu sırada is
yancı Memlı1kları başarıyla bastıran, 
d indar ve sadık Koca Ragıb Paşa, impa
ratorluk için gerçekten kaderin yolladı
ğı bir armağan olmuştu. Çünkü padişah 
III. Osman ihtiyar bir çocuktan başka bir 
şey değildi .  

Kara AJevAJevYanarken 
Deniz Sessiz Uyuyordu 
1 699'da İstanbul'da doğan Koca Ragıb 
Paşa bir yıl arayla çıkan iki büyük yan
gına çok üzülmüştü. Sadrazam olduğu 
l l  Ocak 1 757 tarihinde başkent ikinci 
büyük yangının yaraların ı  sarmaya ça
l ışıyordu. 
Ahşap yapılada dolu geleneksel Os
manlı kentlerini birkaç saat içinde yutan 
yangınlardan biri, 1 756 yılı nda 4 Tem
muz pazar gününü S Temmuz pazarte
si gününe bağlayan gece lstanbul'u ka
sıp kavurdu. 
Yangına tanık olan vakanüvisler olayı 
şöyle anlatırlar: 
"İlk ateş şafak sökerken, Pera ve Gala
ta'nın tam karş ısına düşen aşağı kentin 
saraya komşu evlerinden birinde çıktı. 
Yeniçeri ağasının sarayındaki kulede 
görevli muhafız, halkı uyarmak için bü
yük davula vurmaya başladı. 
Mahalle bekçileri hemen sokaklarda 
koşuşarak ellerindeki çivi l i  sopaları ye
re vuruyorlar, bir yandan da 'Yangın var! ' 
d iye bağırıyorlardı .  Gecenin sessiz.liğini 
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bozan ve insanları tatlı uykularından 
uyandıran bu uğursuz sözün bütün kalp
lerde yarattığı s ıkıntıyı anlayabilmek 
için onu yaşamak gerekir. Yeniçerilerin, 
bostancıların ve subayların gelmesinden 
önce yangın söndürülmesinin yasak ol
masından dolayı aceş hızla yayıldı. 
Bu  önlem, genel felaket anlarında ba
zı kötü ahlaklı kişilerin fırsattan yarar
lanarak yağma yapmasını  önlemek için 
alınmıştı. Fakat bu çare bir kötülüğü ön
lerken, daha büyük bir felakete yol açı
yordu. 
Bu yüzden hemen bastırılamayan yan
gın giderek büyüdü. Kuzeyden esen 
rüzgarın etkisiyle alevler sarayın duvar
larına dayandı ve sadrazarnın sarayını 
sardı. Devletin bütün büyük rütbeli ki
şileri yangın söndürme çalışmalarına ka
tı lıyorlardı. Padişah da çalışmalara ne
zaret ediyordu. Ancak padişahın varlı
ğı da, sesi de, uyarıları da felaketi ön
lemeye yetmiyordu. Ayasofya'n ın bü
yük gövdesi alev seline bir set çekiyor
du. Bu taş yığınının kurşundan olan 
kubbesi sıcaklığın etkisiyle erimeye 
başladı. Sıvı hale gelen kurşun halkın 
ve muhafıziarın üzerine akınaya başla
yınca koca tapınak kendi haline terk e
di ldi .  
Bütün çabalar yangını  baltalada yıkılan 
bir harabe çemberi içine almaya yönel
mişti. Şimdi alevlerin erişebileceği yer
ler sınırlanmıştı. Ancak kuzey rüzgarı an
sızın yön değiştirerek doğudan esmeye 
başladı .  Böylece alevler büyük bir cep
heyi kapladı. On üç ayrı koldan ilerleyen 
yangın bir yerde birleşip kentin merke
zine doğru yürümeye başladı. 
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Bütün İstanbul bir meşaleye benziyordu. 
Her gayret daha vahim bir felaketle so
nuçlanıyordu. Alevler pençesindeki ev
leri yıkarken, bir yeniçeri takımı tamamen 
yangının içinde kaldı. Yeniçerilerin çığ
Iıkiarına evleri yıkılan, yakınları ölen 
anaların, babaların, çocukların haykırışla
rı, ağlayışları karışıyordu. Yıkılan yapıla
rın dehşetli gürültüsüne, alev alev yanan 
putrellerin görüntüsü ekleniyordu. 
"Bakır rengine dönüşen göğün altında 
kara parçası alev dalgalarıyla kaplanmış
ken, deniz bu felaketten habersiz sessiz 
uyuyordu."'  

Ölüm Dö�eğinde Top 
Atı�larını Dinledi 
Padişah III. Osman bu korkunç yangın
dan yaklaşık on beş ay sonra, 1 75 7 'de 
29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece öl
dü. Son nefesini verinceye kadar çocuk
luğundan vazgeçmeyen bu padişah, 
Ege Denizi 'nden dönen donanmanın 
İstanbul'a girişini görmek ve gemilerin 
top atışlarını d aha yakından duymak, 
amacıyla ölüm döşeğinin sarayın en 
ucundaki köşke taşınmasını istedi. Köş
kün önünden geçen gemilerin selam 
toplarının gürültüsü arasında son nefe
sini  verdi. Oysa uyluğundaki "kurt 
uru"nun çıkarılmasından dolayı çok 
rahatsızd ı ve yatağından kaldırı lma
ması gerekiyordu. 

Efendisinin dengesiz kaprisleri yüzün
den aziedilmek üzere olan Ragıb Paşa, 
Şehzade Mustafa'nın köşküne gitti. Sul
tan III. Ahmed'in büyük oğlu olan I II .  
Mustafa kırk bir yaşındaydı ve yaşamın
daki uzun acı yılların sinirli havasını ru
hunda taşıyordu.' Kendiliğinden esaslı ka
rarlar veremeyecek, fakat üstün bir ada
mın telkinlerine açık olacak bir düşün
ce yapısına sahipti. 

Padi�ahın Yüz Hatları 
Merhamet Uyandırdı 
Sultan III. Osman'ın ölümünün on birin
ci günü Sultan III .  Mustafa devletin yü
ce günlerini andıran bir görkem içinde 
Eyüp Sultan 'da Osman Bey'in kılıcını 
kuşandı .  Daha önceki iğreti saltanat 
dönemlerinden bıkmış olan halk ve or
du, iki amcasının dönemlerinde sağ kal
mayı başarmış olan Sultan Mustafa'dan 
çok şey bekliyordu. 
Sultan III. Mustafa 'n ın kılıç kuşanma 
törenini anlatan vakanüvisler şunları ya
zarlar: 
"Şeyhülislam ile sadrazarnın arkasında 
zengin koşumlu, değerli taşlarla bezen
miş kalkanlar taşıyan otuz iki safkan at 
geliyordu. Sağ üzengisi yanında başma
beyinci, sol üzengisinin yanında İmrahor 
olduğu halde atının üzerinde ilerleyen 
pad işahın muhafızları peykelerin ba
şında pırıl pırıl parlayan miğferler, solak-

5 '"Feth-i istanbul' dan berü misli görülmediğinden'" söz edilen bu büyük yangında iki bin ev, bin dükkan, beş yüz sek
sen değirmen, iki yüz cami ve mescit, yetmiş hamam ve bir han yandı. Ayrıca büyük çapta can kaybı oldu. Yanan ve 
harap olan toplam bina sayısı üç bin sekiz yüz elli bir. Yağmacılar her yangında olduğu gibi bu sefer de yağmaladık
ları eşya ve malları taşra illerine gönderdiler. Valilere gönderilen emirlerle yağmalanan eşya ve malların büyük bir bö
lümü geri getirtilip sahiplerine iade edildi. Bu felaket üzerine istanbul'un yeniden inşasına başlandığından söz edilir. 
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ların başında ise zengin sorguçlar vardı. 
İkinci imrahor atının sol, sancaktar da sağ 
dizginini tutuyord u. 
Padişah atından inerken Yeniçeri ağası 
yardım etti, o sırada sad razam ile kızla
rağası da koltukaltlarından tutuyordu. Pa
dişahın arkasında iki içoğlanı çok değer
li yastıkların üzerinde pad işahın iki kı
taya, iki denize ve Mekke ile Medine 
kentlerine sahip olduğunu belirten iki sa
rığını  taşıyorlardı. 
Padişahı halkı selamlama zahmetinden 
kurtarmak için  sarıkiarı taşıyan içoğ
lanları ellerindeki leri sağa sola sal lıyor
lardı. Padişahın geçtiği bütün yol boyun
ca haznedar halka kese kese altın atıyor
du. Padişah ve maiyeti yeniçerilerden 
meydana gelmiş iki sıra içinde ilerlerken, 
III .  Mustafa halktan esirgediği selamı
nı yeniçerilere veriyordu. 
Yeniçeriler de hükümdarlarının selamı
nı ,  onun uğruna başlarını balraya uza
tacaklarını belirtmek ü zere kafaların ı  
sol  omuzlarına eğerek karşılık veri
yorlardı .  
Yeniçerilerin eski kışiasının önüne ge
len padişah altınışıncı orta komutanın
dan bir kase şerbet aldı. Sonra kaseye al
tın daldurarak geri verdi. Bu mutlu gü
nün anısına komutan üç koyun kurban 
etti. III. Mustafa yolu üzerinde bulunan 
Fatih'in türbesini ziyaret etti ve peygam
berin bayraktan Eyüp Sultan'ın türbe
sinde namaz kıld ı." 
Padişahın yanaklarının çöküklüğü, yüz 
hatlarındaki melankoli uzun ve sıkıntı
lı  yılların izlerini ortaya koyuyordu.  
Sultan III .  Mustafa'nın bu durumu, bü-
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tün Müslümanların merhametini çeki
yordu.  

Koca Ragıb Paşa Kendini 
İkinci Planda Tutuyordu 
Sultan III .  Mustafa'nın ilk saltanat yıl
ları, kendisine beslenen umutları boşa çı
karmadı. Padişahın bütün gayreti mille
tine hayırlı işlerde ve barış için harcan
dı. Sadrazam Koca Ragıb Paşa d ikkatle 
kendisini ikinci plana atarak ve daima pa
dişahı en önde tutarak doğrudan doğru
ya devleti yönetiyordu .  
Padişah III. Mustafa da bazen tebdili kı
yafet, bazen de bütün görkemiyle atının 
üzerinde, gecegündüz demeden halkın 
arasında dolaşıyor ve Divan'dan çıkan 
düzen ve d inle i lgili yasaların ve karar
ların iyi uygulanıp uygu lanmadığını 
kontrol ediyordu.  

Düğünler Defteri 
Sadrazarnın eşinin ötekilerden farklı ol
masını isteyen padişah, Koca Ragıb Pa
şa'ya kız kardeşi Saliha Sultan 'ı verdi. 
Düğün töreninin öyküsü Osmanlı gele
neklerini çok canlı bir biçimde gözler 
önüne sermiştir. 
Büyük tarihçi Hammer'e açılan Dü
ğünler Defteri'nde Sadrazam Koca Ra
gıb Paşa'nın düğünü şöyle anlatılmıştır: 
"Nikah töreni Saliha Sultan'ın Eyüp 
semtindeki sarayında şeyhülislamın. hu
zurunda yapıldı. Saliha Sultan' ı  kızlara
ğası, Koca Ragıb Paşa 'yı da sadaret ket
hüdası temsil ediyordu. Ertesi gün sad
razam eşine bölükbaşıyı yollayarak sağ-
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lığını sordu ve kapaklı altı altın tabak, al
tından bir sofra takımı, şekerleme dolu 
bir kase, süt ve elli cins meyve dolu otuz 
kase armağan etti. On beş gün sonra Sa
liha Sultan yanında haremağaları i le 
müzik takımı olmadan sadrazarnın sara
yına geldi. Böyle gelişine neden sultanın 
dul olmasıydı. Sarayın dış kapısında 
sadrazam tarafından karşılandı. Ragıb Pa
şa soylu eşine güzel sözler söyledi ve he
men arz odasına çekildi .  
Günbatımından sonra, eski bir gelenek 
gereğince kızlarağası Saliha Sultan'ı ko
casının yanına götürmek üzere geldi. Sa
ray geleneklerine göre sultan kocasını  
sahte bir  soğukluk ve gururla karşılama
lı, hatta bir süre onu n yüzüne bakmama
lıdır. Bu sessiz sahneden sonra sultan bir
den ayağa kalkarak dairesine çekilir. Bu 
fırsattan yararlanan had ımlar hemen 
sultan hanımın elbiselerini değiştirirler 
ve kapının eşiğine bırakırlar. 
Bu törenin büyük önemi vardır. Çünkü 
sultan hanımın harerne sahip olduğunu, 
dolayısıyla haklarını ortaya kayacağını 
bel irler. Hadımlar hemen ortal ıktan 
kaybolurken koca, eşinin oturduğu so
faya gelir. Eşinin ayaklarına kapanır, 
onun önünde elleri göğsüne kavuşturul
muş olarak o güzel ağızdan bir söz çıkm
caya kadar d iz çökmüş bir halde bekler. 
Nihayet sultanın ağzından, 'Bana su 
getiriniz! ' sözleri çıkar. O zaman yine diz 
çökmüş bir halde ibrikle su getirir. Sul
tan çiçek ve değerli taş işli peçesini  kal
dırmasını rica eder. Sultanın yedi örgü
den meydana gelen uzun saçları arasına 
inci ve altın parçaları serpiştirilmiştir. Sul
tan hanım suyu içince hemen içeri giren 

cariyeler. birinde kızarmış iki güvercin, 
diğerinde Hint şekeri olan iki tabağı oda
n ın ortasında yüksekçe bir masaya koyar
lar. Koca eşine ikram edilen şeyleri tat
mak lütflında bulunması için en zarif ke
limelerlc yalvarır. Fakat o her defasında 
aşırı bir gururla 'Istemiyorum! '  diye ya
nı t  verir. 
Uımıtsuzluğa kapılan koca, amansız gü
zel sultanı ikna etmek için başka çare
lere başvurur. Hadımları çağırır ve ayak
larının d ibine değerli armağanlar koydu
mr. Bu şahane armağanlar karşısında" yu
muşayan soylu eş, yine saray gereğine gö
re kocasının kolunda sofraya gider. Ko
ca eşinin ağzına kızarmış güvercinden bir 
parça koyarken, Sultan da kocasının ağ
zına bir parça Hint şekeri verir. 
Bundan sonra sofra kaldırıl ır. Sultan 
Hanım yine sofadaki yerine geçerek 
oturur, hadımlar çekilir ve yeni evliler bir 
saat süreyle son derece saygılı bir biçim
de söyleşirler." 

Padişah Ağladı 
Çıkardığı yasalar altında gittikçe düze
ne kavuşan İmparatorluğun ·her bölge
sine ayrı ayrı dikkat eden Sadrazam 
Koca Ragıb Paşa her sorunu hazırladığı 
çözüm önerileriyle birlikte, bir devlet 
adamının özenli davranışına yakışır bir 
biçimde yazılı olarak padişaha sunu
yordu. 
Sadrazam kutlama gü nleri dolayısıyla 
efendisine saygılarını su narken şair ve 
yazar yeteneğini  de ortaya koyuyordu. 
Yılın her yeni  mevsiminin başlangıcı, 
bir saraydan öteki saraya gidiş, bir su-
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yolunun, bir çeşmenin açılış töreni ya 
da yen i  bir savaş gemisin in denize in
d iri l iş i  polit ik olmaktan çok edebi de
ğerdeki bu yazılara ilham kaynağı olu
yordu.  
Sultan III. Mustafa ile Ragıb Paşa'nın or
taklaşa yürüttükleri mutluluk ve refah 
dolu saltanat yılları padişahın ilk kızı ve 
ilk oğlu Selim'in doğumlarıyla en mut
lu günlerini yaşadı. 
İstanbul ve tepelerini aydınlatan fener 
alayları ile bu doğumlar kutlandı. Sultan 
III. Mustafa ve sadrazaını bu münasebet
le binlerce tutsak Hıristiyan' ı  fidyesiz 
serbest bıraktılar. 
Osmanlı yönetimine uzun yıllardır bu 
derece erdem ve açık görüşlülükle ege
men olan büyük devlet adamının ölümü, 
imparatorluğun bu mutlu yıllarını sonlan
dırdı. 
Ragıb Paşa dehasının en yüksek nokta
sında altmış dört yaşında ölürken, efen
disi arkasından gözyaşı döküyor ve bü
tün İmparatorluk da dua ediyordu.  
Cenazesi, bütün yaşamı boyunca yarar
landığı bilgileri Osmanlıların h izmetine 
sunmak için yaptırdığı kütüphanenin av
lusunda toprağa verildi. 
Kendi kitaplarını kütüphaneye bağışla
mış ve edebiyat eğitimi yapacak kırk 
genç için bir vakıf kurmuştu .  Zarif bir 
çeşme avlusunun taşları aras ına şırıl şı
rıl sularını akıtırken üzerinde onun kaz
dırdığı şu sözler oku nur: "Bu çeşme bi
lime susamış insanların susuzluğunu 
gidermek için yapılmıştır." 
Kaderin garip bir cilvesi olarak İslam dev
let adamlarının en bilge ve en d indarla-
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rıodan biri olan Ragıb Paşa kütüphane
sinin avlusuna gömülürken, çok uzaklar
da, İran'da komutanları tarafından kat
ledilen Nadir Şah'ın cesedi kumların 
üzerinde sahipsiz yatıyordu.  Geceleyin 
sadık bir kölesi ta�afından gömüldükten 
sonra, cesedinin hiç kimse tarafından bu
lunmaması için toprak eski haline geti
rilmişti. 

Şair, Yazar, Düşünür, 
Tarihçi Bir Sadrazam 
Ragıb Paşa' nın l iberal yönetimi Os
manlı Devleti 'nde barış sanatlarının 
gelişmesine neden olmuştu. Osmanlı ve 
Arap edebiyatı üzerinde en uzman tarih
çilerden biri olan Hammer, imparator
luğun o çağdaki uygarlığını doğru la yan 
şairlerin, yasa yapıcılarının, tarihçilerin, 
bilgelerin adlarını ve eserlerini say
maktadır. 
Müslümanların sivil yaşantılarıyla ilgili 
en önemli yapıtlar da, kadıların işine ya
rayan içtihatların ve fetvaların toplandı
ğı kitaplardır. Arapçadan pek çok kitap 
da bu dönemde çevrilmiştir. Fakat o ça
ğın en önemli yapıtı kuşkusuz Koca Ra
gıb Paşa'nın yazdığı Sefinetül Ragıb 
adlı kitaptır. 
Dil bilginlerinin o çağda üzerinde en faz
la durdukları konular Arapça d ilbilgisi
ni inceleyen yapıtların çevrilmesi olmuş
tur. Fars dilbilgisi ve güzel söz söyleme 
ve yazma sanatı üzerinde de birkaç ki
tap vardır. Yine gökbilim, aritmetik, 
mantık ve tıp üzerinde az sayıda da ol
sa birkaç yapıta rastlanmakta, mistik 
Acem şairlerinden çeviriler göze çarp-
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maktadır. Farsça Öğüt Kitabı adlı yapıt 
Osmanl ıcaya çevrilmişti. 
Biyografi ve yerbilimi ile ilgili birkaç ki
tap da o tarihlerde yayı nlandı. Bunların 
arasında şairlerin, şeyhülislamların, ve
zirlerin, kaptanıderyaların, hattatların 
biyografileri ile hac seferleri, Mekke, 
Medine, Şam, Kudüs ve Tebriz gibi kent 
betimlemeleri yer aldı. Birkaç değişik ko
nuda kitapları olan yazarların yapıtları 
külliyat adı altında toplandı. Sadrazam 
Koca Ragıb Paşa ülkesinin edebiyat 
dünyasında "şairlerin sultanı" olarak 
şöhret yapmıştı. Tarih ve diplomasi 
üzerine kaleme ald ığı kitaplarının yanı 
sıra gazellerini ihtiva eden bir d ivanı ge
lecek nesillere bıraktı. 
Osmanlı tarihçisi Vasıfa6 göre Osman
lılar Ragıb Paşa'yı, devlet adamlığında 
Köprülü Mehmed Paşa'ya, tarihçilikte 
lbni Ayas'a, şairlikte Hafız'a ve felsefe
de Eflatun'a eş tutmuşlardır. 
Koca Ragıb Paşa devlet adamı olarak ilk 
kez Almanya 'n ın kuzeyinde Prusya 
Devleti'nin temellerin i  atan I I .  Fried
rich' te, Osmanlı Devleti 'n in eski ve 
güçlü düşmanı Avusturya'ya karşı bir 
denge unsuru görmüştür. 
Bilgisini ve asker dehasın ı  takdir ettiği ve 
dostluğunu aradığı Büyük Friedrich 'in 
günün birinde Ruslar, Avusturyalılar ve 
Osmanlılar arasında hakem ve aracı ola
cağını düşünmüştür. Bu haklı düşünce 

Ragıb Paşa ile tamamen ölmemiş tir. Ra
gıb Paşa'nın şair ve yazar olarak gıpta et
tiği I l .  Friedrich onun gibi doğru, çıkar 
gözetmeyen erdemli biri olsaydı, barışın 
ve imparatorluğun gerçek güvencesi 
olurdu. Ancak P_rusya'nın büyük adamı 
yalnızca bir politikacıydı. Ragıb Paşa'nın 
doğruluğa dayanan politikasını takdir 
ettiği Friedrich ' in, Le histan 'ın payla
şılması sırasında nasıl doğruluktan dön
düğünü ilerde göreceğiz. 
Nişancı Hamza Hamid Paşa devletin yö
netimini üzerine aldı. Anadolu 'da D�ve
lihisarlı bir tacirin oğluydu. Uzun zaman 
Ragıb Paşa 'nın sır katipliğinde,7 sonra 
Reisülküttapl ıkta bulunmuştu .  

BatıAvrupa'da Denge 
Bozuluyor 
Büyük devlet adamının uzun hastalığı sı
rasında da devlet işleriyle uğraşan Hamid 
Paşa, adeta bir miras gibi devletin müh
rünü teslim almıştı. Padişah, Ragıb Pa
şa'nın çömezinde onun dehasını bulaca
ğını umuyordu. Oysa Nişancı Hamza, an
cak Ragıb Paşa'nın geleneklerini sürdü
re bildi. 
Tarihçi Vasıf onun için, "Yeryüzünde ne 
iyilik, ne de kötülük izleri bırakmadan 
geçen adamlardan biriydi" der. 
Altı aylık kısa iktidarında ondan sonra 
Babıali Prusya'yı desteklerneyi sürdür
dü. Prusya da Istanbul'da devamlı bir el-

6 Vakanüvis (Bağdat ?-istanbul 1 806). Abaza Mehmed Paşa'nın adamlarından. Osmanlı-Rus Savaşı'nda tutsak düş
tü. l l .  Katerina'nın barış önerilerini bildiren mektubu orduya getirdi ( 1771 ) .  Ekim 1 783'te vakanüvis oldu. Tarihini 1 781 'de 
yazmaya başladı. 1 787'ye kadar yazdı ve aynı yıl ispanya'ya elçi oldu . ispanya'dan döndükten sonra yine vakanüvis
liği sürdürdü. Reisülküttaplık yaptı. Tarihleri basılmadı. Ancak 1 752- 1 774 yıllarına ait başka kaynaklardan alarak ha
zırladığı iki ciltlik yapıtı yayınlandı. 
7 Osmanlı Devleti'nin örgütünde Babıali ile padişah arasındaki bazı özel yazışmaları getirip götürmekle görevli kimse. 
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çi bulundurma iznini kopardı. Fransa 
Kralı XV. Louis 'nin eğlenceye düşkün 
hareketsizliği ve Avusturya'nın gönlünü 
alma politikası yüzünden Osmanlı İm
paratorluğu 'nun şimdiye kadar Fran
sa'da bulduğu denge özelliğini kaybet
ti. Avusturya daha gururlu, Lehistan 
daha karışık, Rusya daha tehlikeli olu
yordu.  
Fransa'nın Babıali ile samimi ittifakını boz
ması, ll. Friedrich'in ihtirası, Rusya'nın 
Varşova'ya yaptığı baskı ve Lehistan'ın 
payiaşılmasıyla ilgili bulanık tasarılarının 
Viyana hükümetince desteklenmesi, ni
hayet Kırım hanı nezdinde Prusya entri
kaları Batı' da kargaşalık yaratıyordu. 
Bu kargaşalık içinde temiz kalpli Os
manlı, dostunu düşmanından ayırmak
ta zorluk çekiyordu. Üç yüz yıldır bir 
varlık gösteremeyen Rusya, kırk yıl için
de birden büyümüştü. Fransa'nın Av
rupa ' da önemini kaybetmesiyle ku
zeyde Prusya ve Rusya'nın iki ye ni  güç 
olarak ortaya çıkması, Osmanl ı  dış po
litikasını  uzun zaman şaşırtan gel iş
meler olmuştu. 

Dış politikadaki şaşkınlık orduyu da 
etkilemiş olacak ki paşa olan Bonneval 
kontu8 ile Çanakkale istihkamlarında gö
revli Baron de Tott'un9 öğütlerine rağ
men Osmanlılar bu uyarılardan yararlan
makta güçlük çekti. 
Şimdi Çar Deli Petro'nun yeğeni Çari
çe Anna'nın ölümünden Prusya'da Bü
yük Friedrich'in ortaya çıkışına kadar ku
zey saraylarında olup bitenlere kısa bir 
göz atalım. 
Görünüşte uygar olmakla övünen Ku�ey 
Avrupa'nın göreneklerinin, ihtilallerinin 
ve cinayetlerinin, Doğu 'nun sözde bar
barlığından çok daha barbar olduğunu da 
göreceğiz. Rus tahtında ani değişiklik
lerin ve Berlin sarayındaki trajedilerin öy
küsünü okurken Babil' e egemen olan iki 
ırkın vahşi mücadelelerini yaşar gibi 
olacaksınız. 
Ülkesindeki yabancıların cesetleri üze
r ine basarak ve irsi şiddetle ezerek tah
ta geçen Çariçe Anna, son nefesini ver
meden önce yeğeni Mecklemburg dü
şesinin henüz beşikte olan oğlu lvan'ı çar 
ilan etti. 

8 Humbaracıbaşı Ahmed Paşa: Asıl adı Comte Claude Alexandre de Bonneval"dir. Er olarak girdiği Fransız ordusun
da teğmenliğe yükseldi. XIV. Louis'nin hanımlarından biri içın sarf ettıği sözler dolayısıyla gözden düştü ve Fransa'dan 
kaçtı. Bir süre Venedik'te yaşadı. Avusturya ordusuna katıldı. Peterwardein Savaşı'ndan sonra mareşalliğe yükseltil
di. Eugene ile arası açılınca bütün r(itbeleri gerı alındı ve beş yıl hapse mahkum edildi. Affedilince tekrar Venedik'e, 
buradan da Osmanlı imparatorluğu'na sığındı. Bosna'da Müslüman oldu, Ahmed adını aldı. Sadrazam Topa! Osman 
Paşa orduyu Avrupa usulüne göre yenileştırmeye karar verince Ahmed Bey' i istanbul'a çağırdı. Bosna'dan getirttiği 
üç yüz humbaracı ve Müslümanlığı kabul etmiş üç Fransız subayıyla 1 734'te Üsküdar'da Toptaşı'ndaki eski tırnarha
nede maaştı erieri ve subayları bulunan yeni bir humbaracı ocağı kurdu. 1 4  Mart 1 747'de öldü ve Galata Mevleviha
nesi Mezarlığı'na gömüldü. 
9 l l l . Mustafa döneminde Osmanlı hizmetine giren ve ordunun yenileştirilmesiyle Çanakkale Bağazı'nın tahkimi için 
çalışan Macar soylusu. 
10 ( 1 709-1 762). Büyük Petro ile 1 .  Katerina'nın kızı, Rusya imparatoriçesi ( 1 741- 1 762). Fransız hekim i Lestocq ile Fran
sız Elçisi La Chetardie'nin büyük rol aynadıkları bir entrika sayesinde, Anna Leopoldovna'nın küçük oğlu VI. ivan za
manında tahta geçerek çariçe oldu. Preobrajenskıy alayı sayesinde tahtta çıkmasını önlemek isteyenlerin hakkından 
geldi. Çok iyiliksever görünmeye çalışırd ı .  Bu nedenle kendisine "Merhametli" la kabı takıldı. 
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Rusya'da Taht Çekişmeleri 
Ölen çariçenin zalim dostu naip Ernest Je
an Biron bu çocuktan yararlanarak ege
menliğini zulümle sürmeyi tasarlıyordu. 
Kırım'dan gelen ordunun komutanı zalim 
ve ihtiraslı Münnich, askerlerini naibe kar
şı ayaklandırdı, geceleyin saraya baskın 
yaptı, Biran'un odasına girdi, onu çırılçıp
lak bağla ttı, karısını askerlerin tecavüzü
ne terk etti, sonra hepsini Sibirya'ya sür
dü. Naibe ilan edilen İ van'ın annesi, Ge
neral Münnich aracılığıyla tahtı ele geçir
di ve bir süre Rusya'yı yönetti. 
Deli Petro'un ikinci kızı Yelizaveta 10 
Rusya tahtının Romanotların elinden çı
kıp Brunschweig Hanedam'na geçme
sinden kaygılandı. 
B ir gece saraya baskın yaptı, tam İvan'ı 
öldürtecekken bebeğin gülümsemesine 
ve sütannesinin yalvarmalarına yenik 
düştü. Böylece çocuğun canını bağışla
dı. ivan, annesi ve babasıyla birlikte Rus
ya'da hapisten hapise dolaştınldı ve so
nunda herkes onları unuttu. 
Eski milli ve askeri Rus partisine feda 
edilen yabancılar bir kez daha sürüldü ve 
öldürüldü. Aynı yıl içinde iktidardan hiç
liğe düşen General Münnich, Sibir
ya'da Ernest Jean Biron için hazırlattı
ğı hücreye yollandı. Rusların cehaletine 
disiplini, yasaları ve sanatları getirmiş 
olan binlerce yabancı uzman, komutan, 
yönetici Rus kentlerinde can verdi. Bu 
yabancıların ekolünde yetişmiş bir Rus, 
Bestujev başbakan old u.  Dresden ken
tinde kalan Lehistan Kralı Saksonyalı III 
August'ün yokluğundan yararlanan Rus
ya, Bestujev zamanında Varşova üzerin-

de baskı kurarak Lehistan'ı zalimce yö
netmeye alışmıştı. 
August'un ölümünden sonra Leh tahtına 
çıkmak için binbir türlü oyun sahneye 
konmaya hazırlamyord u. Bu emrikalardan 
en güçlüsü Jagellon'lardan gelen Czartory
ski prenslerininkiydi. İngiltere, Fransa, 
Rusya, Avusturya ve Prusya'nın bu cum
huriyet içinde gizli partileri vardı. 

Lehistan Tacı Aşkına 
İngiltere, Lehistan'ın krallık seçimine 
karışması için yüz bin Rus askerinin pa
rasını vermeyi taahhüt ediyordu. İngiliz
ler, Almanya'yı çok güçlendirecek olan 
Prusya'nın ya da Avusturya 'nın Lehis
tan'a sahip olması yerine, Rusların Var
şova'ya egemen olmasını tercih ediyor
lardı. 
O çağda politika ve ileri görüşlülükten 
yoksun olan Fransa, görünüşte Lond
ra'nın düşüncelerini paylaşıyordu. Ama 
Varşova'ya gizlice XV. Louis'nin güve
nilir adamı Kont de Broglie yollanarak 
Ruslara engeller de hazırlanıyordu. 
Lehistan'da Fransa ve Prusya'nın yar
dımiarına güvenen yurtsever bir parti ku
rulmuştu. Ancak tehlike anında Fransa 
silahlı yardımını esirgedi. Saksonya Ha
nedanı ile Czartoryskiler her tarafta kı
ran kırana mücadele ediyorlardı. Her par
ti yabancı korumasına ve aklına ihtiyaç 
d uyuyordu. 
Czartoryski prenslerinin yeğeni ve söz
cüsü genç bir Leh, amcalarının öğüdü 
üzerine Petersburg'a giderek Yelizave
ta'nın tercihini elde etmek için çalışma
lar yaparken bilmeden yurdunun yok ol-

8 87 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

masına neden olacaktır. Bu sözeünün adı 
Stanislav Poniatovski'ydi. 
Bu genç adam, çocukluğunda bir İ tal
yan' ın kehaneti üzerine günün birinde 
Lehistan tahtına oturacağına inanmıştı. 
Lehistan tacını b ir kadının aşkıyla elde 
edecekse doğa da ona bu hayali gerçek
leştirecek bir çehre ve baştan çıkarma ye
teneği vermişti. Bu kadın Petersburg'da 
bulunuyordu .  On dört yaşındayken, ls
veç Kralı Demirbaş Şarl ile Deli  Pet
ro'nun soylarından gelen Holstein Bü
yük Dükası Petro ile evlenmişti. Bu An
halt Zerbst prensesi idi .  Adı Sofiya Au
gustina'ydı. Her bakımdan olağanüstü 
bir kadındı ve ileride IL Katerina1 1 adıy
la Rusya'yı yönetecekti. 

Dedikodulu Bir Doğum 
Kendisiyle evlendirilen büyük düka 
böyle bir kadının güzelliği, inceliği ve ze
kasıyla asla boy ölçüşemeyecek biriydi. 
Büyük Düka Petro Prusyalı Büyük Fri
edrich'e karşı bilinçsiz, derin bir hayran
lık duyuyordu. Ü niforma, eğitim, manev
ra ve kışla disiplini gibi gereksiz işlerle 
uğraşmaktan başka bir şey yapmıyordu. 
Bu yüzden karısını ihmal ediyordu. Boş 
zamanlarında aşağı tabakadan kadın
larla eğleniyordu. Çariçe Yelizaveta'dan 
sonra tahta geçecek olan büyük dökanın 
sekiz yıllık evlilikten sonra çocuğu olma-

ması Yelizaveta'yı çok kaygılandırıyor
du. Çünkü evleome koşulu na göre Ka
terina, çocukları olmadan kocası ölürse 
tahta geçecekti. 
Bu yüzden prenses, ihtirası ile taht ara
sına bir çocuk ve-rmeyen kısırlığına üzü
leceğine seviniyordu. Fakat bir süre 
sonra dedikodulu bir doğum yaptı. Pe
tersburg Sarayı'na giren Poniatovski'yi 
gören Anhalt Zerbst prensesi ya da baş
ka bir deyişle Rusya'nın I l .  Katerinası
nın kalbi aşkla doldu. 
Katerina'nın yeğenierine karşı duyduğu 
aşktan haberdar olan Czartoryski 'ler, 
Rusya'nın gelecekteki muhtemel çari
çesini kendi a ilelerinin Lehistan'daki 
tahtını koruyacak sağlam bir güvence ola
rak gördüklerinden, Poniarovski'yi Pe
tersburg'da daimi Lehistan elçisi ilan et
tiler. 

Ka terina'nın Gözya§ları 
Bir gece büyük dökanın yazlık evinde 
Katerina'yı beklerken büyük düka tara
fından yakalanan, zindana atılan ve Ça
riçe Yelizaveta'nın isteği üzerine Rus
ya'dan kovulan Poniatovski uzun yoklu
ğu sırasında Katerina'ya çok acı çektir
di. İşte bu kederli günlerinde gözden 
düşmüş bir halde, yanında birkaç sırda
şıyla bir köşeye çekilen Katerina, bütün 
dünyaya mizacını tanıracak olan büyük 

1 1  Büyük lakabıyla da anılır. Rusçada adı V ekaterina Alekseyevna'dır (Polonya 1 729-Petersburg 1 796). Rusya impa
ratoriçesi ( 1 762-1 796). Alman Auhalt Zerbst prensesiydi. iyi öğrenim gördü, Fransız kültürü ile yetişti. Tahtın varisi 
Büyük Dük Pyotr ( l l l .  Petro) ile evlenmek üzere Rusya'ya geldi. imparatoriçe (çariçe) Yelizaveta bu yabancıyı kuşkuy
la karşıladı. Ama genç prenses çariçenin kuşkularını zekice çelmeyi bildi. Ortodoks Kil isesi'ne kabul edilen Prenses So
fiya Augustina'ya, V ekaterina (Katerina) Alekseyevna adı verildi. 1 745'te büyük dükle evlendi. imparatoriçe (çariçe) 
olduktan sonra kendini halka sevdirrnek için elinden geleni yaptı. Her şeyden önce Rusya'nın yüceliğini düşündü. Rus
ya l l .  Katerina'nın döneminde her alanda bir hayli güçlendi ve gelişti. 
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düşüncelerini ve cinayetlerini hep o sı
rada tasari ad ı. 
Çariçe Yelizaveta ölüm döşeğinde, gö
rünüşte bile olsa büyük düka ile karısı
nın barışmalarını isted i. Fakat I I I .  Pet
ro olarak tahta oturan büyük düka karı
sını boşamak ve oğlunun gayrimeşrulu
ğunu ilan etmekle tehdit  etti. Başken
tin dışında bir kır evinde sürgün haya
tı yaşayan Katerina, kocası Çar III .  Pet
ro' nun kendis i  iç in hazırladığı sonu 
bekliyordu.  
Fakat altı aylık iktidarı sırasında III. Pet
ro, birtakım davranışlarıyla eski Rus 
partisini kendisine düşman etti. Peters
burg'u kışlaya, sarayı da sefahat iiiemle
ri merkezine çevirdi. lik yurdu Holste
in'e yüz bin kişilik bir ordu göndererek, 
Holstein'i küçümseyen Danimarka'ya 
bir ders vermek istedi .  
Halkın, Katerina'nın oğlunun babası di

ye dedikodu çıkardığı Prens Soltikov'u 
Petersburg'a çağırttı. Amacı prensin ka
rısıyla olan i l işkilerini  itiraf ettirmek 
Katerina'yı zinayla suçlayarak onu boşa
mak ve böylece merresiyle evlenmekti. 
Katerina'nın sarayda hiçbir müttefiki 
yoktu. Ancak halkın duyduğu memnu
niyetsizlik ve acıma, halk ve kilise ara
sında geniş bir taraftar kitlesi toplama
ya yetmişti. Katerina'nın Poniatovski'ye 
karşı duyduğu umutsuz aşk giderek 
Grigoriy Grigoryeviç Orlov'a dönmüştü. 
Orlov beş kardeşiyle muhafız kıtasında 
görevliydi. 
Katerina kimliğini belli etmeden Or
lov'la gizlice buluşmuştu. Orlov sevdi
ği kadının Katerina olduğunu, onu an
cak Çariçe Yelizaveta'nın ölümünden 

sonra kocası çarın yanında gördüğü za
man anladı . 
Bu sefer saygının da karıştığı daha derin 
b ir aşkla Katerina'ya bağlandı. B irlikte 
Katerina'yı tahta geçirecek bir tasarı 
hazırladılar. Orlov kardeşlerin muhafız 
kıtasında etkili subaylar olmasından ve 
çarın orduda sevilmemesinden yararla
narak, tasarılarını gerçekleştirecek suç or
taklarını bulmakta güçlük çekmediler. 
Katerina'nın cüreti ve gözyaşlarının baş
tan çıkartıcı aşkıyla başlayan ihtilal ama-
cına ulaşacaktı. ' 

Çariçe Yelizaveta zamanında Don Kazak
ları hatmanı olan Razumovski 'ye çarı n 
büyük güveni vardı. Orlov tarafından el
de edilen Razumovski gerektiğinde ha
rekete geçeceğine söz verdi .  Ayrıca bü
tün Slav kadınları gibi entrika dehasına 
sahip Novogorod patriğini elde etme işi
ni de üzerine ald ı. 

Geleceğin Çarlçesi İlıtilali 
Başlattı 
İmparatorluğun uzak eyaJetlerinde ayak
lanmalar başladığına dair ustaca çıkarı
lan söylentiler kamuoyunu kaygı içinde 
bıraktı. Halkın kaygısı, her ülkede ihti
lalcilerin en iyi yardımcısı ve en büyük 
karışıklıkların başlangıcı olur. Çarın öl
dürülmesi gerekiyorsa katilleri de hazır
dı. Ancak çarın öldürüleceği gece katil
lerden biri çıkan anlaşmazlık üzerine su
ikasti çara haber verdi. 
Çar ve karısı ayrı ayrı Petersburg'dar 
uzaktaydı. Aynı anda haberi alan Kate
rina gizlice Petersburg'a döndü, kışlala-
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rın önüne inerek kendini tanıttı. Asker
lere hitap etti. Hepsi ayaklarına kapana
rak ona ölünceye kadar sadık kalacakla
rına yemin ettiler. Bu arada hatman 
Razumovskiy de Kazakları i le Kateri
na'ya katıldı .  
İhtilalin elebaşılarıyla kışiaları dolaşarak 
bütü n  orduyu kendi tarafına çekti. Gün 
doğarken ordu ve halk ihtilali destekle
mek üzere toplanmıştı. Ordusuyla kili
seye gelen II. Katerina kutsandı.  Sara
yı eline geçirdi. 
Oğlunu balkondan halka gösterdi. Bütün 
birlikleri topla donatarak kentin giriş yer
lerinde mevzilendirdi.  Sonra kadın elbi
selerini çıkararak muhafız üniforması giy
di,  atma binerek ordunun başında çara 
karşı yürümeye başladı. 

III .  Petro Şa§kındı 
Kentin dışındayken askerin ayaklan
masıyla tahtını ve genellikle yaşamını 
kaybeden Roma imparatorları gibi şaşı
rıp kalan III .  P�tro duraksıyordu. Öyle 
anlar vardır ki yazgısı kişiden daha güç
lü olur. 
Kentten yükselen ses leri kendisine 
yapılan sevgi gösterileri sanan III .  Pet
ro, metresi ve gözdeleriyle açık bir ara
baya binip Petersburg'a giderken yol
da rastladıkları güvenil ir  adamların
dan biri ihtilalin başladığını bi ld i rdi .  
Hemen geri dönen II I .  Petro, Holste
i nli asker lerden oluşan birl iklerini n 
başına Sibirya'dan henüz dönmüş olan 
ihtiyar Mareşal Münnich' i  geçirdi ,  ka
tiplerine çeşitli emirler yazduarak sa
ğa sola yolladı .  
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Çarın Metresine Tecavüz 
Edildi 
Katerina'ın ordusu gitgide büyüyerek 
ilerlemesini sürdürüyordu. Mareşal Mün
nich, çara bir gemiye binerek Kronstadt'a 
gitmesini, orada kendisini daha iyi koru
yabileceğini söyledi. Bu öğüdü yerine ge
tiren Çar III. Petro Kronstadt'a vardığın
da isyan eden donanmanın limanı kapat
tığını gördü. 
Çarın geldiğin i  haber veren adamlarına, 
artık çarın mevcut olmadığını bildirdil.er. 
Katerina ile bir anlaşma zemini bulmak 
için ona yazdığı mektupta metresi ile 
Holstein'e dönmesi için izin istedi.  Ka
terina önce çarlıktan çekildiğini belirten 
bir belgeyi yazıp imzalamasını istedi. O 
da kabul etti. 
Teslim olduktan sonra askerler çarın el
biselerini, n işanlarını çıkardı. Yarı çıplak 
bir halde türlü hakaretlere uğradı. M et
resi ise çırılçıplak soyularak askerlerin 
saldırısına terk edildi. Sonra Peterhof Ka
l esi 'ne hapsedildiler. 
Çar Deli Petro'nun torunu III. Petro, ya
bancı bir Alman prensesi uğruna böyle
ce tahttan indirildi. 

Çarı Boğdular 
Başkentten uzakta olan birliklerde ve do
nanmada pişmanlık baş gösterince Or
lov kardeşler kaygıya kapıldı. Ancak 
çarı ortadan kaldırırlarsa tehlikeden kur
tulacaklarına inandıklarından çara zehir
li şarap içird iler. Zehrin tadını  alan çar 
ikinci kadehi İçıneyi reddedince iki 
soylu prensin de yardımıyla III. Petro'yu 
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boğdular. Soyluların cellat olduğu bu sa
ray çevresinde böyle olaylar olağandı. 
Çariçe II. Katerina'nın kocasının, öldürül
mesini emrettiği ya da izin verip verme
diği hiçbir zaman anlaşılamadı. Fakat bu 
cinayetten sonra bir imparatorluğa kon
du ve katiller ödüllendirildi. Bir düzen so
nunda Rusya'ya egemen olan II .  Kateri
na, Deli Petro'nun vahşi dehasını aşan uy
gar bir edayla Rusya'yı manen fethetti. 
Onun dönemi Lehistan ve Osmanlı İm
paratorluğu için felaketler getirecektir. 
I I .  Katerina kocasının tahtını orduyu 
ayaklandırarak ele geçirdiği ve gözdele
rinin yardımıyla yerini sağlarulaştırdığı 
sırada, bir başka hükümdar da başarıdan 
başanya koşuyordu. Bu hükümdar, bir
çok Osmanlı devlet adamını kendine 
hayran bıraktıran Friedrich'ten başkası 
değildi. 

Friedrich'in Çabası 
Büyük Friedrich de krallığını büyütmek 
için en az yirmi kez yok olmanın eşiği
ne gelmiş, fakat askeri de h ası sayesinde 
Fransa, Avusturya ve Rusya ittifakını al
tederek Lehistan'ın paylaşılması ve Os
manlı Devleti'nin selameti için Prnsya'da 
yerini güvence altına almıştı. 
Tahta çıkan basamaklar üzerinde dün
yaya gelen bu hükümdar, aynı zamanda 
kahramanlar yaratan umutsuzluklar ve 
felaketler arasında yetişmişti. 
Yazgısı ile yaptığı uğraş ruhunu son de
rece güçlendirmişti. Doğuştan taç giyme
ye hak kazanmış olmasına rağmen, kişi
sel mücadeleleri sonunda tacı elde ede
bilmişti. Ayrıca çağdaş savaş dehasına da 
sahipti. Bütün bir milleti disiplin altına 

almış ve bir savaşçı ordu yaratmıştı. 
Makedonyalı Philippos'a benzemek için 
ona Büyük İskender gibi bir oğul gerek
liydi. 
Bütün Batılı güçlere ve bu arada Rusya'ya 
karşı sürdürdüğü Yedi Yıl Savaşları, bu hü
kümdarı Lehistaİı'ın aleyhine genişlernek 
tasarılarından uzak tutmuştu. 
Rusya ile Prusya arasında, kendilerini 
yönetmeyi bilmeyen, fakat çok iyi sa
vaşmasını  bi len Lehistan devletin i  
muhafaza ettiği için kendini  kutlu
yordu. 

Tanrı'ya inanmayan Bir 
Hükümdar 
Friedrich'e aşırı hayranlık duyan III . Pet
ro, tahta geçer geçmez Çariçe Yelizave
ta'nın yürüttüğü Prusya Savaşı 'na son 
vermiş, bu devletle bir barış antiaşması 
imzalamıştı. Avusturya'nın yanında sa
vaşan Rus orduları taraf değiştirerek 
Büyük Friedrich'in ordusunu güçlendir
mişti. 
Petersburg'un politika değiştirmesi Fran
sa, Avusturya ve İngiltere'yi 1 763 barı
şına ve Silezya'yı Prusya'ya bağlanma
ya zorlamıştı. Bu uzun savaştan sonra ge
len on yıllık barış döneminde, yeni 
Avusturya İmparatoru II .  Joseph'in de ih
tiraslarıyla Petersbmg ve Berlin sarayla
rı Lehistan' ın paylaşılması sorununa 
eğilmişlerdi. 
Tanrı'ya inanmayan bir hükümdar olan 
Friedrich'in şamndan ve kocasının cese
di üzerine basarak tahta çıkan Rus çari
çesi IL Katerina'nın mutluluğundan 
başka bir şeyi kıskanmayan Avusturya 
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imparatoru için ortalıkta hiçbir tehlike 
kalmamıştı. 
Kend i  kendini yönetmekten ikiz olan 
milletiere ders olacak biçimde söylemek 
gerekirse, bir ü lkede sürekli anarşi, ya
bancıların fetih isteklerini kabartır ve o 
ülke komşuların gözünde yaşama hak
kını kaybeder. 
Lehistan'ın paylaşılması sorunu daha ilk 
kelime söylenir söylenmez onaylanmış
tl. Friedrich ile Rusya arasında varılan an
laşmaya göre, Saksonyalı August ölünce 
Lehistan tahtına bir Leh'in geçirilmesi 
için görüşmeler yapılacaktı. Bütün boyun
duruklar arasında yalnız kendi soydaşla
rının boyunduruğunu çekerneyen Leh
ler için bu sorun tam bir anarşi demekti. 

Bu anlaşmanın hükümlerinden ve Rus
ya ile Prusya'nın varlıklarına karşı kur
dukları ittifaktan kuşkulanan Lehler 
kaynaşmaya başladı. Branicki ve Mok
ranuski adlarındaki soylu kiş iler Fran
sa'nın desteğini sağlamak için çaba sarf 
ediyorlardı. 

Bo�luk Batı 'nın Kanıyla 
Dolacaktı 
XV. Louis'nin metresi Pompadour Mar
kizi Jeanne Antoinette' in, kralın k�lbi
ni kazandığı gibi belirli bir politikayı da 
ona kabul ettireceğine güveni tamdı. Bu 
güvenle ve Bernis Kardinali François Jo
achim'in etkisiyle Avusturya ile bir itti-

/. Mahmud - II. Osman - III. Mustafa Devri 'nde Osmanlı Imparatorluğu 
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fa kı öğü tlüyordu. Lehler yazgılarıyla 
baş başa bırakılarak Avusturya, Prnsya ve 
Rusya'nın hoşlarına gidecek biçimde 
davranılmaya başlandı .  Varşova ile sağ
lam bir politik ilişki yerine, Fransa ent
rika çevirmeyi daha uygun buluyordu. 
Lehistan'ın önemi ve Saksonyalı 
August'un yaşlılığı, yakında boş 
kalacak tahta göz dikenleri ço
ğaltıyordu. 
Mokranuski, Fransa 'dan bir 
kral isterken, daha önce 
gördüğümüz gibi Peters
bmg'dan sürülen Czar
toryski ' ler in  adayı 
Stanislav Poni
atovski eski sev
gilisinin Rus
ya 'da  tah tta 
geçtiğini öğ
rendi .  Artık 
özgür ve ege
men olan II .  
Katerina 'n ın  
onu  Peters-
burg'a çağırarak ;; 
eskiden verdiği söz 
uyarınca Lehistan tacını giydireceği
ne inanıyordu. 
Il .  Katerina'nın yen i  düşünce lerinden 
daha fazla haberi olan amcaları onu zor
lukla Lehistan'da tutuyordu. Ancak Au
gust'un ölümünden sonra eski sevgilisi
ni anırusayan Il. Katerina, Prens Or
lov'un orduları ve altınıyla Poniatovski'yi 

Lehistan'a kral seÇtirdi .  Bu, Rusya'nın 
Varşova'da taç giymesi demekti. 
Dönemi boyunca Lehistan'da süren ka
rışıklıklar, iç savaşlar, Katoliklerin Re
formculara, Reformcuların Katoliklere 
düzenlediği dolaplar, d iyetler, komplo-

lar, suikastlar Poniatovski'ye ihtira
sını bir hayli pahalıya ödetmiştir. 
Böylece bu aşırı ihtiras ın sahibi 
bütün partilerin elbirliğiyle Le

histan 'ın parçalanmasını ha
zırlamıştır. 

Lehistan'ın bu can çe
kişmesini ancak Os

manlıları i lgilendi-
ren yönüyle aniat

makla yetine
ceğiz. Avustur-

ya, Prusya ve 
R u s y a ' n ı n  
doğaya aykı

rı bir biçimde 
L e h i s t a n ' ı  

paylaşınası için 
yaptıkları ittifak, 

Osmanlılara daha 
ihtiraslı, fakat politikalarına uygun 

düşmeyen bir hazırlığın olduğunu hisset
tiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bı
rakacağı boşluk bundan böyle Batılı 
devletlerin kanlarıyla doldurulacaktı. 

Sulcan Il. Mahmud'un cuğrası. 

893 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Yeniçeriağası, Kazaskcr. 
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31 . BOLUM 

Kuzey Genç, Doğu Yorgun 
Padişah I I I .  Mustafa'nın saltanat döne
mini anlatmaya başlamadan önce, herke
sin dikkatin i  çekeceğinden emin oldu
ğunuz bir düşünceyi açıklayacağız. Do
ğa, dünya üzerinde cereyan eden olay
larda çok büyük rol oynar. 
Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir bil
gin ya da bir büyük kişi, büyük bir ihti
ras meydana getirir ve böylece bir böl
genin durumunu ya da milletierin kar
şılıklı dengelerini tamamen değiştirebi
lir. Bütün insanlığın ortak bir özelliği ola
rak, evrensel politikanın son derece ka
rışık dramı içinde bir adam ortaya çıkar 
ya da kaybolur ve anında dünyanın o kö
şesinde ölçüsüz derecede bir yükseliş ya 
da yeni bir adamın ortaya çıkışına kadar 
bir çöküş gerçekleşir. 
Son yüzyıl boyunca doğa Avrupa'nın 
kuzeyine çok daha cömert davranmış ve 
bunun sonucu doğudaki Kanuni Sultan 
Süleyman zamanına göre çok daha ve
rimli olmuştur. Dört büyük kişi, Rus
ya'da Deli Petro ve Il. Katerina, Avus
turya'da Marie-Therese ve Prusya 'da 

Büyük Fried rich birbirine çok yakın 
çağlarda tarih sahnesine çıkmışlar ve ön
ce birbirleriyle boğuştuktan sonra Le
histan ve Osmanl ı  İmparatorluğu'nu 
parçalamak üzere aralarında anlaşmış
lardır. 
Doğanın böylesine sert biç imde karşı 
çıktığı ve yeteneksiz adamlar verdiği mil
letler ne kadar talihsizdir. XVIII. yüzyıl 
başından beri Osmanlı İmparatorluğu 
üzerine çöken felaket de bu cinstendi. 
Kuzey gençti, Doğu ise yorulmuş gözü
küyordu. 

Sarayda Bir Prusya Kralının 
Portresi 
Lehistan'ın üçlü paylaşılmasında Büyük 
Friedrich ile Avusturya'nın desteğini sağ
lamış olan I I .  Katerina, ileride Osmanlı 
İmparatorluğu 'na karşı yapacağı saldırı
larda da bu iki devletin gözlerini yuma
caklarından emindi. 
Çariçenin kendisine uygun gelen biçim
de Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama
sı için şartlı ya da üstü kapalı izin, Prus-
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ya'nın ve Avusturya'nın Lehistan'ı pay
laşmaları karşılığında alınmıştı. 
Bir metresin gözdeleri aracılığıyla onu
runun ve politikasının aleyhine yönelti
len Fransa, yenilgilerle dolu bir savaşın 
sonunda aşağılık bir anlaşmaya imzası
nı koyuyordu. Başındaki sefahat düşkü
nü uyuşuk hükümdarının rahatsız olma
ması için hiçbir şey görmüyor ya da gör
mek istemiyordu. 
Ragıb Paşa'nın aydınlık fikirlerinden 
yoksun olan I I I .  Mustafa, I l .  Friedrich 
ile IL Katerina'nın hazırladıkları gizli an
laşmayı bilmiyordu. 
Yenilgilerinin ve zaferlerinin öyküsünün 
Doğu'ya kadar yayıld ığı Büyük Fried
rich'e karşı derin bir hayranlık duyuyor, 
onun kuzeyde gittikçe gelişen Rus teh
likesin i  önleyecek tek kahraman oldu
ğuna inanıyordu. 
Sultan III. Mustafa, buyruğu üzerine sa
rayın bir salonuna asılmış olan bu büyük 
adamın portresini uzun uzun seyrediyor
du. Yiğitliğin altında ikiyüzlülüğün ya
tacağını düşünemeyecek kadar namus
lu olduğundan, o zamana kadar Rusların 
ve çariçenin başdüşmanı olan bu kralın 
onlarla gizlice aniaşmış olmasından as
la kuşkulanmıyordu. 
Sık sık Lehlerin aynaklığından şikayet 
etmiş o lmasına rağmen,  devletin in  ku
ruluşundan beri atalarının müttefikle
ri ve koruyucu ları olduğu Lehistan' ın 
bütünlüğü nün korunmasını, onur soru
nu haline gelmiş bir görev kabul edi
yordu.  
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••Hiç Kimse Bana Yardım 
Etmiyor 
Çariçenin Varşova'da sağladığı kesin 
etkinliğin önlenmesinde çıkarları olan 
Fransa ve hatta Prusya'nın gizli öğütle
riyle Divan, Lehistan'ın gizli tutsaklığı
na şiddetle itiraz etti. Varşova surları 
önünde mevzilenmiş kırk bin Rus, kral 
seçimini kesin bir şekilde etkilemişti. 
Padişah, IL Ka terina'nın askerlerinin Le
histan'ı derhal boşaltmalarını istedi. Ça
riçe, Rumiara özgü ikiyüzlü tedbirsizl'ik
le, Rusya'nın Lehistan'ın anayasasında 
yazılı olan Lehlerin özgürlüklerini gü
vence altına alma hakkına dayanarak Le
histan'da sadece altı bin Kazak bulundur
duğunu bildirdi. Çelişkiler içinde yüzen 
Fransa ise Osmanlı İmparatorluğu 'na sa
vaştan vazgeçmesini  öğütledi. 
Arabistan'da yobaz Vehhabilerin ayak
lanması bir süre için dikkatleri Lehis
tan'dan uzaklaştırdı. Hatta, Cumhuriyet
çi Lehleri Rusların elinden kurtarmak is
teyen Kırım hanının tek başına yaptığı 
akınlar durduruldu. Sürgün yeri Bursa'ya 
giderken İstanbul 'dan geçen Kırım ha� 
nı, Sultan I I I .  Mustafa'yla bir görüşme 
yaptı. 
Gözlerini göğe kaldıran talihsiz padişah 
Kırım hanına, "Haklısın ama elimden ne 
gelir kardeşim? B ütün devlet adamları
na miskinlik çökmüş. Eğlenceden, mü
zikten, haremlerinden başka bir şey 
bilmiyorlar. Düzeni sağlamaya, milleti
mi eski geleneklerine kavuşturmaya 
çalışıyorum. Kimse bana yardım etmi
yor" dedi. 
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Rus Elçisine Hakaret Edildi 
Ragıb Paşa'nın ölümünden beri devlet 
adamı kişiliğinde görülen düşüş, politik 
düşüşü de hızlandırdı .  Lehistan'daki 
anarşinin patlaması kaçınılmaz bir biçim
de 1 768 savaşına neden oldu. Krallarının 
utanç verici tarafsızlığı sırasında siyasi 
partilerinin adına Ruslada çarpışan bir 
avuç Leh, Rusların izlemesinden kaç
mak için komşu Osmanlı topraklarında
ki Balta kasabasına sığındı. Bulunduk
ları yerden çıkarak Ruslara ani bir bas
kın yapıp geri çekilmek, böylece Rusla
rın Osmanlı topraklarına tecavüzünü 
sağlamak istiyorlard ı. 
Nitekim Ruslar, Lehleri sınırı aşarak iz
ledi. Osmanlı kenti Balta 'yı yaktılar. 
Lehlerin bu sahte kaçışları ve Rusların 
savaş ilanı olmadan B alta kasabasın ı  
yakmaları savaşın çıkmasına yetti. 
Divan öfkesinden titriyordu. Ruslara 
taraftar olmakla suçlanan Muhsinzade 
Mehmed Paşa'nın yerine getirilmiş olan 
Hamza Mahir Paşa, Katerina 'nın elçisi 
Obreskov'u huzuruna çağırdı. Alışılmı
şın dışında Rus elçisi n i  oturarak ve 
ayaklarını uzatmış bir halde karşılayan 
sadrazam, elçiyi ayakta tutarak bir hay
li hakaret etti. 
Göğsünden bir kağıt çıkararak, "İşte, 
hükümdarının Lehistan 'da altı binden 
fazla Rus askeri bulundurmayacağına 
dair yaptığı anlaşma. Şimdi Lehistan'da 
kaç askeriniz var?" d iye konuşmasına 
başladı'. 
E lçi "Otuz bin" diye yanıt verdi. 
Sadrazam, "Hain, nihayet ikiyüzlülüğü
nüzü itiraf ettin. Tanrı'nın ve insanların 

önünde askerlerinin özgür bir ülkede 
yaptığı zulümden utanmıyor musun? 
Kırım hanının sarayını yıkan sizin top
larınız değil mi?" dedi. 
Obreskov tutuklanarak Yedikule'ye gö
türüldü. Bir süre i;ince sürülmüş olan Kı
rım hanı, tekrar ülkesine iade edildi. Bur
sa'dan çağrılan hana, padişahın gözeti
minde kılıç, yay, sadak ve sorguç zafer 
nişanesi olarak atının ayakları dibine yı
ğıld ı .  
Hamza Paşa enerj isinin belki aşırılığın
dan, belki de yokluğundan Hacı Meh
med Emin Paşa ile yer değiştirdi. Rus
lar tarafından satın alınan Eflak Beyi 
Aleksander Ghika'nın yerine, Divan' ın 
adamı olan Greguar Ghika geçirildi. 

Avusturya Elçisi Canını Zor 
Kurtardı 
Geniş ve genel bir askeri eylem impara
torluğu uzun hareketsizlikten koparıp al
mış gibiydi. B irkaç gün içinde eski yurt 
havası yeniden kuruldu. Padişah sefere 
çıkacak orduyu denetleyeceği Ed ir
ne'ye doğru muazzam bir kalabalıkla ha-, 
reket etti. Büyük ve küçük tırnar sahip
leri, göçebe yörükler, on dört yeniçeri, 
otuz cebeci, dört topçu, iki top arabası or
tası, şehirlerin çocukları ve binlerce gö
nüllü Lehistan sınırına uçar gibi gitti. 
Karadeniz'e yüz elli parça top gönderil
di. Padişahın gözleri önünde dört bin 
Anadolu sipahisi Üsküdar'dan gelerek 
Boğaz' ı  aştı, kırk bin asker öncü kuvvet 
olarak Bağdan'da toplandı. Cephane 
ve yiyecek yüklü on bin katır dağları aş
maya başladı. Tersane, "Zafer" ve "Fe-
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tih" adlarındaki iki savaş gemisini deni
ze indirdi. Ragıb Paşa'nın doldurduğu 
hazineden milyonlarca duka altını sefer 
hazırlıklarına sarf edildi. Lehistanlı yurt
severiere mektuplar yazılarak yardımıa
rına gelineceği bildirildi .  
Fransa Elçisi Saint Priest, Kırım hanının 
savaş hazırlıklarına yardımcı olması için 
Baron de Tott'u Kırım'a gönderdi. Prus
ya ve İngiltere'nin yarım ağızia yaptık
ları arabuluculuk önerileri sadrazam ta
rafından nazik biçimde geri çevrildi .  
Nihayet 31 Ocak 1 769 tarihinde sarayın 
önüne tuğlar dikildi, 20 Mart' ta, gölgesiy
le orduya zafer vermesi için kutsal Sancak
ı Şerif açıldı. Rusların Balta'da yaptığı sal
dırıyla alevlenen ve sadrazam tarafından 
Müslümanların kalbinde tutuşturulan 
yurt ve din sevgisi peygamberin sancağıy
la en üst noktasına ulaştı. 
Sancak-ı Şerif alayını merak eden Avus
turya elçisi ve Papalık temsilcisi Brog
nard bir gün önceden elçi liğindeki su
baylar, karısı, kızları ve birkaç Avrupalı 
kadınla, alayın geçeceği Topkapı Sara
yı'nın yakınında bir eve yerleşti. 
Kutsal sancağı bakışlarıyla kirlerecek 
olan gavurların geldiğini haber alan ma
halle imamı, elçi ve maiyetini evden dı
şarı çıkarmak istedi. l maının peşinden 
gelen ayaktakımı elçinin ailesine haka
ret etti. Halkın arasına karışan askerler 
ölüm tehdidiyle elçiyi ve ailesini mezar
lığın yakınında bir Ermeni'nin evine gö
türdüler. 
Elçi ve ailesi geceyi o evde geçirdikten 
sonra, tehdide rağmen d ini ve milli  tö
reni görmekte inat ederek bir berberin 
dükkanında kafesli bir pencerenin arka-
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sına yerleşti. Din adamları tarafından kış
kırtılan kuşkulu halk dükkanın çevresi
ni sardı ve yine hakaret etmeye başladı. 
Yeşil sarıklı, peygamber soyundan gel
d iğini iddia eden bir yobaz dükkanın 
önünde durarak gavurların bakışlarıyla 
Sancak-ı Şerif i kirleteceklerini söyleye
rek Müslümanların bu duruma engel ol
malarını istedi.  
Bu sözler üzerine kapıya saldıran halk 
içeri girdi. Hıristiyanların giysi lerini 
yırttı, kızları ve kadınları saçlarından sü
rükledi. Dökkanlar yağmalandı, birkaç 
Hıristiyan öldürüldü. Yobaz şeyh tarafın
dan kışkırtılan halkın elinden kurbanla
rını almak ve yerli Rumların kıyımına dö
nüşecek olan olayı önlemek için yeniçe
riler müdahale ettiler. Hurafelerle sarhoş 
olan yobaz şeyhlerin kızgınlığı o derece
ye varmıştı ki, kışkırttıkları kişilerden ba
zıları kurbanlarını ele geçirmeye engel 
olan demir parmaklıkları d işliyorlardı. 
Gözü dönmüş halkı ve askeri uzaklaştır
mak için sadrazam ve padişahın bizzat 
gösterdiği çabaya tanık olan Avusturya 
elçisi, yobazlığın neden olduğu olaydan 
dolayı hükümeti suçlamadı. B ir süre 
sonra Sadrazam Mehmed Emin Pa
şa'nın barış temennileriyle ülkesine yol
cu edildi. 
Son derece kaypak, hatta bazen ikiyüz
lü bir politika uygulamak üzere Thugut 
baronu, hakarete uğrayan elçinin yerine 
İstanbu l'a yollandı. 

Ganimetler Korundu 
Rumeli ve Anadolu 'daki Osmanlı halkı
nın Ruslara karşı ve Lehistanlı yurtsever
lerin lehine seferber olması sırasında kı-
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rım Hanı, Balta'dan hareket ederek yüz 
bin askerle Dnieper Nehri'ni aştı ve ku
zeye tırmanmaya başladı. 
Aydın bir asker ve renkli bir yazar olan Ba
ron de Tott anılarında Aksak Timur'un 
ve Cengiz Han'ın torunları olan bu ordu
nun geleneklerini şöyle anlatmıştır: 
" Kırım Hanı'nın ve askerlerinin gıdası 
eyer altında sertleştirilmiş et, kısrak sü
tünden mayalanmış kımız, füme at eti ve 
havyardır. Ev sahipliği yapan Giray, al
tın kaseler içinde Tokay şarabı içip ik
ram ediyordu.  
Üzerinde elbise olarak beyaz Laponya 

ayısının postu vardı ve 'Tatar Yurdu' de
nilen bir çadırda oturuyordu. Hanın ça
dırının içi kırmızı kumaşla kaplı  idi ve 
altmış kişiyi alacak kadar geniş
ti. Çevresinde hanedana 
mensup subayların otur
duğu on iki çadır daha 
vardı, hepsi yüksekçe 
bir duvarla çevrelen
mişti. Ufak bir tümsek 
üzerinden han bir göz 
atışıyla yirmi alaya bölün
müş ordusunun tamamını  
görebilirdi. 
Hanın önünde her biri dört atlıdan 
oluşan iki sıra halindeki her bir taburda 
dört yüz atlı yer almıştı .  Toplam kırk at
lı taburunun başında, yirmi sancak dal
galanıyordu. Deli Petro zamanında Rus
ları terk ederek Kırım' ın h izmetine gir
miş olan Kazakların başkanı lgnace' ı  
anırusatmak için inat Kazakları denen 
birliklerin bayrakları, hanın büyük san
cağı ile iki yeşil sancağın arasında dalga
lanıyordu. 

Bu isyancı Kazakların etkisiyle Zaporog 
Kazakları kale komutanına başkaldırmış
lardı. 
Kırım Türkleri bu sefer sırasında elde 
ettikleri ganimeti korumak ve gözet
mek konusu nda .yetenekleri ni ortaya 
koydular. Hemen hemen bir askere ya
rım düzine tutsak, iki düzine s ığır, 
beş altı düzine koyun düşüyordu. Eyer 
kayışına asılan tarbalara çocuklar konu
yordu. 
E n  önde sığırlar ve koyunlar geliyorı;lu. 
Yorulmayan bir göz bütün bu ganimeti 
dikkatle izliyor ve hiçbir şeyi kaçırmıyor
du. Kısacası bütün ordu son derece sert 
bir disiplin altındaydı. B ir ikonaya kar
şı  yakışıksız hareketlerde bulunan No

gaylara kilisenin önünde yüzer 
sopa vurulmuştu. Bir Leh 

köyünü izinsiz olarak yağ
malayanlar atlarının kuy
ruğu na bağla nmış ve 
ölünceye kadar sürük
lenmişlerdi ." 
Bu seferden dönüşün

den bir ay sonra Kırım ha
nı, Eflak voyvodasının casu-

su Rum Hekim Sirapulo'nun 
verdiği zehirle öldürülmüştü. 

Baron de Tott bütün gayretiyle hanı he
kimden uzak tutmaya çalışmış, ancak ba
şaramamıştı. Ölümün yaklaştığını anla
yan han müzik dinlemek istemişti. Böy
lece ölüm melodileri arasında ruhunu 
teslim etmişti. 
Sadrazam, Kırım hanının ölüm haberini 
Silivri'de öğrendi. Kalgay olan Devlet Gi-

Kırım Hanı Selim Giray 
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ray, Kırım hanı ilan edildi. Napolyon'un 
ordularını durduran kışa benzeyen bir 
kış, Ruslada Kırım Türkleri aras ına 
buzlarını soktu. 
Ukrayna, toprakları üzerinde insan bu
lunmayan buz çölleri haline gelmişti. Ül
kelerine dönen Kırım atlılarının arkasın
dan kırk bin kadın ve erkek köle geliyor
du.  İçlerinden en genç ve güzel olanla
rı Balta kasabasının kurbaniarına ve ya
kılmasına karşılık olarak lstanbul'a gön
derildi .  

Lehistan İçin Karar Verildi 
Bender'de bu yardımcı kuvvetleri bek
leyen Sadrazam Mehmed Emin Paşa, 
Dniester'i aşmaları için ırmak üzerinde 
gemilerden bir köprü kurdurmuştu. 
Batı 'nın zayıf milletlerinin bu yapay 
yolunu küçümseyen Kırımlılar "Bakın 
Osmanlılar nasıl geçiyor" diyerek atia
rını içinde hiilii büyük buz parçaları yü
zen ırınağa sürdüler ve karşı kıyıya var
dılar. 
Rusya'nın üzerine çöken ani istila teh
likesi Çariçe II. Katerina'yı korkutmuş
tu. Moskova, önünde bir engel kalma
yan, öç duygusuyla toplanmış ve her an 
Boğdan'ı  işgal etmeye hazır üç yüz bin 
Osmanlının adından titriyordu. 
Hotin Kalesi'nin komutanı olan paşanın 
ahlaksız davranışlarından yararlanmak is
teyen General Galitzyn, yirmi beş bin ki
şilik ordusuyla kaleyi fe thetıneye çalış
tıktan sonra bozguna uğramış, ırmağı aşa
rak Rusya'nın içine sığınınaya çalışıyor
du .  Rusların bu kaçışı sadrazama yeter
li göründü. 
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IL Katerina'nın barış önerilerini inceler
ken ordusunun hareketsizliğinden canı 
sıkılan padişah, serdar-ı ekreme hemen 
Lehistan'a girmesini emretti. Yüz bin 
yurtsever Leh, Osmanlıları yurtlarını 
kurtarması için dört gözle bekliyordu .  
Oysa doğru dürüst b i r  başkomutanı, 
yönetimi, yiyeceği olmayan üç yüz bin 
Osmanlı askeri sadrazarnın beceriksizli
ği yüzünden açlıktan ve hastalıktan öl
mek üzereyken harekete geçti. 
Ordularına belirli bir hedef göstermeyen 
sadrazam Bender'deki karargahında ka
lırken, Lehistanlı yurtseverlerin elçisi Po
tocki kontu, Lehistan'a yardımcı bir 
tümen gönderilmesi için huzura çıktı. İyi 
bir asker olmaktan çok iyi bir konuşma
cı olan Sadrazam Mehmed Emin Paşa, 
Lehistan elçisinin konuşmasına güzel bir 
yanıt verdi. 
Tarihçi Vasıra göre, sadrazam Lehis
tan' ın oynaklığından, sık sık komşula
rının boyunduruğu altına girmesinden 
ve Rusları kovmakta gösterdiği ağırlık
tan şikayet ettikten sonra merak etme
mesini, padişahın isteği üzerine yardım
Iarına geleceklerini söyledi .  Salgın has
talıktan ş ikayet eden komutaniarına 
dönerek, "Benim adım Emin'dir!  Padi
şahımızın yıldızı asla sönmeyecektir" 
dedi. 
Lehistanlı  yurtseverlerin istediği bi
çimde Lehistan kralına ve d iyete hitap 
eden bir bildiri kaleme aldı. Altmış bin 
Osmanlı askerinin Lehistan 'a girerek 
Leh milliyetçilerinin yanında Poniatovs
ki ve Ruslara karşı savaşmasına karar ve
rildi. 
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Sadrazarnın Kesik Ba�ı 
Te�hir Edildi 
Bu arada General Galitzyn, otuz bin ki
şilik bir yardımcı kuvvetle güçlenmiş or
dusunu yen iden Hotin önüne sürdü ve 
sadrazarnın yardımcı kuvvetleri gelirken 
kaleyi kuşatmaktan vazgeçti. Rusların 
geri çekilmesinden memnun kalan ve bu 
olayın onuruna sahip çıkmak isteyen ka
le komutanı ve Dukagin Sancakbeyi 
Kahraman Paşa, Bender karargahına ge
lerek serdar-ı ekremden övgü bekledi. 
B ir süre önce halkın ırzına ve malına ta
sallut eden bu hainin, sadrazarnın otağı 
önünde atından inerken saygılı bir görü
nüşle yaklaşan subaylar tarafından silah
ları alındı ve bağlandı. Efendisini koru
mak isteyen imrahoru subaylardan biri
ni öldürünce, o ve Kahraman Paşa han
çer darbeleri altında can verdi. Kahraman 
Paşa'nın serveti onu öldürenler arasın
da paylaş ıldı. 
Mehmed E min Paşa, hain paşayı öldür
mekle haklı bir hareket yaparken, padi
şah da sadrazaını aziederek beceriksiz
liğini cezalandırıyordu. Orduda ege
men bir zihniyete göre sadrazam gevşek 
davranarak seferin verimsiz geçmesine 
neden olmuştu. Asker bir isim üzerinde 
duruyordu: Moldovancı Ali Paşa. 
Sultan III .  Mustafa, ikinci imrahoru 
Feyzi Bey'i karargaha göndererek sad
razama azil haberini vermesini, onu ala
rak Boğdan voyvodası ve Babıali'nin ter
cümanı Drako ile Edirne'ye getirmesi
ni emretmişti. Edirne'ye geldiklerinde 
hepsinin başı vuruldu. lstanbul'a yolla
nan sadrazarnın başı sarayın kapıs ında 
gümüş tepsi içinde teşhir edildi. 

Gelip geçenler başın altında yazılı olan 
suçlamaları memnuniyetle okuyorlardı: 
"Bu baş, gururu yüzünden düşmana 
saldırmayan, gid ip gelmelerle zaman 
yitiren, ordunun yiyeceklerin i  çalan, 
Hotin önünde ihtiyacı olduğu halde Kı
rım hanının yardıınını reddeden, yine ba
şı vurulmuş olan Babıali tercümanına aşı
rı güven gösteren ve hak ettiği biçimde 
cezalandırılan eski Sadrazam Mehmed 
Emin Paşa'nındır." 
Bacaklarının arasına konan kesik başının 
altında Boğdan voyvodası için de şuhlar 
yazılıydı: 
"Bu baş, ordunun yiyeceği için gönde
rilen yüz kese altını zirnınetine geçiren 
ve devlete ihanet eden Boğdan voyvo
dası melun Grigori Kalimaki 'ye aittir." 
Babıali tercümanının başının yanında ise 
şu satırlar okunuyordu: 
"Bu baş ihanet eden ve Boğdan voyvo
dası ile gizlice dolaplar çeviren tercüman 
Nikolas Drako'nundur." 
Talihsiz Mehmed Emin Paşa'nın tek su
çu, soyunun eski yurtsevediğini andıran 
bir çabayla seferber ettiği muazzam or
duyu yönetme yeteneği gösterememe
sid ir. Kal imaki ve Orako'nun suçları 
ise sadrazarnın onlara karşı gösterdiği aşı
rı güvendir. 

Katerina'nın Rumlar 
Üzerindeki Oyunları 
Ordunun ve milletin sesi Hotin 'in kur
tarıcısı Moldovancı Ali Paşa 'yı başı ke
silen sadrazarnın yerine getirmeye yet
ti. Ali Paşa'nın yaşamının ilk yılları 
meçhul olup, daha önce meşgul olduğu 
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meslek de pek onurlu değildi .  Bağ
dan'da ortalığı kasıp kavuran bir çetenin 
başında bulunmuş, sonra kışlalara fahi
şe olmak üzere kaçırdığı kızları İstan
bul'da köle pazarında sarmıştı. Bostan
cı olarak saraya alınmış, yeteneği saye
sinde Bostancıbaşı, Rumeli beylerbeyi 
olmuş ve vezirliğe yükselmişti. Askeri iç
güdüsü, kararlarındaki isabet ve uygula
mada gösterdiği çabukluk onu ordu
nun sevgilisi yapmıştı. 
Mehmed Efendi Paşa'nın ölümü üzeri
ne serdar-ı ekrem olu nca ilkbahar yağ
murlarıyla taşmış olan Tuna ve Onies
ter' i  aşarak orduyu başka tarafa götür
mek istedi. ırmakların taşmış olması ge
çiş sırasında bir hayli zorluk çıkarıyordu. 
Hotin çevresindeki ormanlarda gizlen
miş olan atmış bin kişilik Rus ordusu ka
lenin surları önünde ordunun başını 
ezerken, orta kısmı delicesine akan su
ların şiddetine dayanarnayıp çöken köp
rülerle birlikte sulara kapılıyor, geride 
kalanlar ise dehşete düşerek Tuna'ya 
doğru kaçıyordu. Hotin Kalesi, Rus 
Komutanı Galitzyn'e kapılarını açmak 
zorunda kaldı .  
Osmanlı ordusu geldiği gibi hızla geri çe
kiliyordu. Mutlu fakat zayıf Galitzyn'in 
yerine getirilen Aleksandroviç Roumi
ansov tarafından yönetilen ve üç misli
ne çıkarılmış olan Rus ordusu Boğdan ve 
Eflak'ı istila ediyordu. Ordusunun ve ko
mu tanlarının cezasını çeken Moldovan
cı Ali Paşa görevden alındı ve Çanakka
le lstihkam Komutanlığı'na sürü ldü. 
Eski bir vezirin yeteneksiz oğlu, Rume
li Beylerbeyi Halil Paşa Divan' ın terci
h iyle hükümetin başına geçirildi. 
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Rus komutanı Roumiansov'u ve ordusu
nu aynı mezhepten oldukları için kardeş
çe karşılayan Boğdan ve Eflaklılara kar
şı öç almak üzere Halil Paşa ikinci bir or
du toplamaya karar verdi. 
Bu sırada sınırlarda çatışmayı sürdüren 
Roumiansov, Il. Katerina'nın bir öğüdü 
üzerine, Osmanlı İmparatorluğu 'nu te
melinden sarsacak bir harekete girişerek 
mücadeleyi bir iç savaş haline soktu. 
Şimdi Rusların boyunduruk altında bu
lunan insanın en duyarlı olduğu din 
özgürlüğü konularını işleyerek Mora 
Yarımadası 'nda Ortodoks Rumlar arasın
da çıkardığı ayaklanmadan söz etmek is
tiyoruz. Amaçları Yunanistan'ı ve adala
rı Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopar
mak ve Rusya'ya bağlamaktı. 
Tam o sırada Petersburg'da toplanan Rus 
hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu'nu 
parçalama kararı almıştı. 
Kırım ve Yunanistan 'ı kemirmek, Kaf
kasya'yı aşmak, l ran' ı  istila etmek, Os
manlıların Bizans'ı kuşattıkları gibi Mo
ra'yı ayaklandırarak İstanbul'u kuşatmak, 
merkezdeki din çatışmaları yüzünden 
sarsılmaya başlayacak olan Osmanlı tah
tını yıkarak, Ruslara Doğu'nun güneşi
ni, denizlerini, adalarını, ovalarını ve baş
kentini açmak düşünülmüştü. Irk ile din, 
ihtiras ve şan uğruna kullanılan aldatıcı 
bahanelerden başka bir şey değildi. Zi
ra Hıristiyan Yunanistan 'ın kurtarılma
sı düşüncesi ortaya atılırken bu arada piş
manlık ve utanma duymadan Hıristiyan 
Lehlerin paylaşılması tasarlanıyordu. 
Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya'da 
yok edilmesi düşüncesinin özellikle po
litik bir düşünce olduğu konusunda ta-
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rih tereddüte düşerse, bu düşüncenin 
Yeniçağ'da nerede ve kimin tarafından 
ortaya atıldığına d ikkat edilmelidir. 
Rusya'da sarayda doğmuş, Prusya'da 
Tanrısız bir hükümdar tarafından destek
lenmiş, Viyana'da bir imparator olan II. 
Joseph tarafından okşanmış, Fransa'da, 
XVIII. yüzyılın Hıristiyan aleyhtarı yazar
ları olan Voltaire, Diderot ve d'Alembert 
tarafından alkışianan bu düşünce, Çariçe 
Ka terina için milletin geleceği uğruna uy
gulanması çok gerekli bir ilke halini almış
tı. II. Friedrich Lehistan'dan daha büyük 
toprak koparmak için bu görüşü benim
semiş, II. Joseph de bölüşmedeki payının 
büyümesi için II .  Katerina'ya dalkavuk
luk etmek amacıyla onu desteklemişti. 
Voltaire ve öteki Fransız düşünürleri, Do
ğu'da Hz. Muhammed'in camilerini yı
kacak olan Kuzey'in Semiramisi'nin Ba
tı'da da Hz. İsa'nın kiliselerini yerle bir 
edeceği umuduna kapıldıklarından bu 
düşüncede bir uygarlık izi görmüşlerdi .  

Athos Dağı'nda Rus 
Propagandası 
İşte Mora Yarımadası'nda sürdürülen 
Rus propagandasının esas nedeni bun
lardı. Osmanlıları Avrupa ile çatışmaya 
sokan şey din değil, uygarlık anlayışıy
dı. İşte bu davayı eline almış gibi gözü
ken II .  Katerina, Avrupa'da Hıristiyan
lık düşmanı düşünürler arasında saygın
lığını artırırken, Mora'da hurafeci Rum
lar arasında da etkinliğini çağaltmak 
için çabalıyordu. 
Mora Rumlarırün düşüncesi kendili
ğinden bu projeyle uzlaşıyordu. Fatih ır-

kın fetbedilen ırkla kaynaşmadığı süre
ce baskının yok etmeyi asla başaramaya
cağı bu hayat görüşü, üstelik Osmanlı
ların adları, d inleri, patrikleri, papazları, 
yerel yöneticileri, toprakları, kasabaları 
ve ticareti üzerinde uyguladıkları hoşgö
rü sayesinde tam ·bir milli ortamda geliş
me olanağı bulmuştu. Ta İstanbul'un fet
hinden kalan bir inanışa göre, Türklerin 
devleti Karadeniz'den gelecek olan sa
rı saçlı insanlar tarafından yıkılacak ve bu 
insanlar eski Bizans İmparatorluğu'nu 
yeniden kuracaklardı. 
Mareşal Münnich Kırım'da yaptığı savaş
lar sırasında Çariçe Yelizaveta döne
mindeki Ruslar, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun kalbinde kendilerine yardımcı 
olabilecek bu toplulukla bazı müphem 
ilişkilere girişmişlerdi. lik kez Yelizave
ta, Rumların Rusya 'ya göç etmelerine 
izin vermişti. Din kisvesi altında Rus 
ajanları Athos Dağı ve Teb'deki Rum 
manastırlarını ziyaret ediyorlardı .  
Orada, erişilmez geçitlerde, kayalıkların 
üzerinde kale gibi manastıdar inşa edil
miş, dindar oldukları kadar yurtsever olan 
bir rahipler sınıfı padişahların egemen
liğinden beri gelişmişti. Uygulanan hoş
görü sayesinde Osmanlı birliklerinin 
giremediği bu yerler tam bir dağ cumhu
riyeti haline gelmişti. Yunan edebiyatı 
orada gelişmişti, Athos Dağı anlayışı, pa
pazlar, hac ziyaretleri, misyonerler, bil
ginler tarafından bütün Yunanistan'a 
ve adalara yayılmıştı. 
Çariçe Yelizaveta'nın gizli ajanı olarak 
Athos Dağı'nı ziyaret eden bir Rus rahi
bi, Mora'nın Adriyatik' e bakan dağlık bir 
burnunda yerleşmiş eski Ispartalıların to-
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runları olduklarını iddia eden isyancı kav
min içine girmişti. 
Bu rahip, Maynotların1 eli silahlı çoban
larına, kuzeyin bozkırlarında onlara dost 
olan büyük bir milletin aynı mezhepten 
olduğunu ve günün birinde onlara eski 
bağımsızlıklarını kazandıracağını anlat
mıştı. Rus adının ve etkisinin bu ilk to
humları bu dağlarda kısa zamanda yeşer
mekte gecikmemişti. Tutsaklık, insan
ları saf yapar. Hurafelere inanan millet
lerde din beraberliği ise yazılı olmaya ge
rek göstermeyen bir anlaşma mahiyetin
dedir. 

Katerina'nın Öteki 
Oyunları 
II .  Katerina, dostu Prens Orlov'un eliy
le taht üzerinde yerini sağlamlaştırdık
tan hemen sonra, şimdiye kadar dinle 
pek ilgilenmeyen Ruslara, Doğu 'da 
dini bir  ihtirası gösterdi. Böylece zorba
lıkla ele geçirdiği tahtı onların gözünde 
kutsallaştırmak istiyordu. II. Katerina 
Rumları ayaklandırma fikrin i  şiddetle 
benimsedi. 
Rus ordusunda topçu su bayı olarak ça
lışan ve Prens Orlov'un yakın adamı 
olan bir Rum 'un da bu konuda büyük 
payı oldu. 
Tesalyalı bu Rum'un adı Greguvar Pa
pazoğlu idi. Orlov, onu soydaşlarının te
mayülünü anlaması için Tesalya'ya gön
derdi. Ticaret adı altında, ancak Mora ki
liselerine verilmek üzere değerli arma
ğanlarla yüklü iki gemi emrine verildi. 

Boyunduruk altındaki ve açgözlü bir hal
kı bağımsızlığa davet etmek için aynı el
le sunulan altın ve demir her zaman ol
duğu gibi Orlov'un adamının görevini de 
başanya ulaştırdı. 
Papazoğlu Petersburg'a gelerek Yunanis
tan'ın çabuk ve genel bir ayaklanma için 
hazır olduğunu bildirdi.  Fakat ajanının 
yokluğu sırasında tahta göz diken ve hat
ta metresiyle evlenmek isteyen Orlov, 
çariçenin kalbindeki eski yerini yitirmiş
ti. Kuzeyde kaybettiği bir hükümdarlık 
yerine Doğu 'da şahsına verilecek �ir 
krallık istiyordu.  
İlk aşığını Lehistan kralı yapan impara
toriçenin ikinci aşığını da Yunanistan kra
lı yapması doğaldı. Dniester üzerinde 
Osmanlılara açılan savaştan hemen son
ra Katerina, Prens Orlov'u Mora'da bir 
ayaklanma çıkarması ve Rumların bağım
sızlık davası ile kendi kişisel talihini de
nemesi için Adriyatik Denizi'ne bir do
nanmayla göndermişti. 
Birkaç yıldan beri Arnavutluk'un boyun
duruk altına alınamayan kavmi Karadağ
lılar arasında Aya Vasi l  tarikatına men
sup genç bir papaz faaliyet gösteriyordu. 
Karadağlıların başpapazı tarafından ko
runan bu Stefano adındaki meçhul pa
paz, kendisini katillerinin elinden kur
tulmuş Rus çarı olarak tanıtıyordu. 
Rusların sağladığı vaatleri, hayalleri, ar
mağanları hesapsızca kullanırken, açık
ça Osmanlıların aleyhinde ayaklanmayı 
kışkırtıyordu. Osmanlılara bağlı Arnavut
luk'un hemen ötesinde Venedik'e bağ
lı Cattaro'ya gelerek buradaki Rumları 

1 Güney Mora Yarımadası'nın güneyindeki Koron Körfezi'ne hakim olan ve Maina denilen dağlık alanın savaşçı hal
kına verilen ad. Bunlar sürekli ayaklanarak Osmanlı yönetimini çokça uğraştırmıştır. 
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da ayaklandırmaya ve Venedik ile Os
manlı İmparatorluğu arasında savaş çıkar
maya çalıştı. 
Venedik Cu mhuriyeti bu giriş imleri 
bastırdı. Stefano yanındaki çeteyle yu
karı Arnavutluk'a çıkarak bu sefer Sırhis
tan ve Bosna'da faaliyetlerini sürdürme
ye başladı. Bazı dağlılar peşine takıldı. 
Onu boğdurtmak isteyen Bosna beyler
beyinin kapıcısını diri diri toprağa göm
dü ve Makedonya dağlarında kuvvet top
lamaya devam etti. 
O bölgenin paşalarının komutasındaki 
on iki bin Arnavut, asilerin barındığı dağ
lara gelerek isyan tohumlarını büyüme
den yok etmek istedi. Mağaradan ma
ğaraya kaçan Stefano, Osmanlıların eli
ne geçmekten kurtuldu ve Papazoğlu ta
rafından söz verilen günü beklerneye 
başladı. Ama vu tl ar tarafından silahları 
alınan ve ezilen Mora Rumları baskıya 
boyun eğdi ve Venedik'in elindeki ada
lara kaçtılar. 

Mora'daki Entrikalar 
Yirmi Maina köyünü dolaşıp, Rumların 
Rus donanmasını görür görmez ayakla
nacaklarını öğrenen Papazoğlu, Peters
bmg'dan dönüşte Trieste'de bell i  baş
lı Rum ihtilalcilerini toplayarak Yunanis
tan 'da başlatılacak isyanı planladı. Prens 
Oriov'un iki kardeşi Aleksey ve Theo
dare Oriov İtalya'yı ziyaret etmek ama
cıyla, 1 768 yılında Venedik'e gitti. III .  
Petro'yu bağmak görevini üzerine alan 
Aleksey Orlov'du. 
Beş kardeşten en genci ve en kadınsı 
olanı Theodore Oriov, savaştan çok 
diplomasi ve edebiyada meşgul oluyor-

du. Arnavutluk'taki ayaklanmanın baş 
sorumlusu Ukraynalı bir soylu olan Ta
mara, Papazoğlu ve birçok genç Rus su
bayı Orlov kardeşlerin topladıkları kong
reye katıldı .  Mora Yarımadası'ndaki 
entrikaları Venedik'te tuttukları ipier
le yönetirken her gece kıyıya bol mik
tarda yiyecek, para, cephane ve silah çı
kartıyorlardı .  
Aynı  sıralarda, yani 1 769 Eylül 'ünde 
Baltık kıyıları daha buz tutmadan, ye
di savaş gemisi, dört fı rkateyn ve üze
rinde bin beş yüz askerle bir sürü nak
liye gemisi Kronstadt' tan hareket edi
yordu. 
Osmanlıları şaşırtmak amacıyla eski göz
de Orlov bu donanmanın gelecek yıl Bal
tık kıyılarında dolaşarak lsveçlilere göz
dağı vereceği haberini yaymıştı. Çar I .  
Petro döneminin yetiştirdiği eski deniz
ci Arnİral Spiritov donanmanın komuta
nıydı. Ege Denizi adalarından toplanmış 
bir sürü Rum, Rus tayfaların arasında bu
lunuyordı.ı. 
Bu donanmanın hemen arkasında, kurt 
bir denizci olan İngiliz Amiral E lp
hinston komutasında, ikinci bir do
nanma yola çıktı. Eski deneyimlerine 
güvenerek kötü gemileri ve acemi tay
faları çariçenin huzurunda bile eleştir
rnekten çekinmedi. 
Çariçeye, "Sizinki kadar kötü dona
nımlı ve yanlış yönetilen do nanmaya bir 
tek Osmanlılarda rastladım" dedi. 
Mağrur Katerina ise şöyle yanıt verdi: 
"Kaygılanmayın, Rusların cehaleti onla
rın gençliğine; Osmanlıların cehaleti 
ise denizciliklerinin yaşlandığına dela
let eder." 

905 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Birleşen iki donanma kışı Manş Deni
zi 'ndeki İngiliz limanlarında geçirdi. 
Rusya'yı denizlerden uzak tutmanın 
kendisine sağlayacağı yaraları bilmesine 
rağmen, İngiltere Osmanlıların tarafını 
tutan Fransa'nın aksine Rus donanma
sının seferine memnunlukla her türlü 
yardımı yaptı. 

��Ruslar Bir Kenti İşgal 
Etmeli" 
1 769 Kasım'ında Mora kıyılarında ilk 
Rus gemileri gözüktüğü zaman Aleksey 
Orlov, Yunan isyanının bütün düzenle
rini hazırlamış bekliyordu. Bütün Akde
niz, düşmanını kalbinden vurmak için 
Avrupa kıtasını dolaşıp gelen bayrağı gö
rünce heyecanlandı. 
Herkes Oriov'u Afrika kıyılarını dola
şıp askerlerini İspanya'ya çıkaracağına, 
İspanya'dan yüklediği ordusunu Ro
ma'ya boşaltan Anibal'a benzetiyordu.  
Fakat daha önce Mehmed Emin ve 
Moldovancı Paşa'nın Yender ve Ho
tİn 'de uğradıkları bozgun, Kırım ın isti
lası, Azak'ın ele geçirilişi, Boğdan ve Ef
lak'ın Roumiansov tarafından işgal i, 
Rusların elde ettikleri bu başarılardan 
dolayı Orlov'un Mora seferine pek ilgi
lerin i  çekmiyordu.  
Bayrağının görü nmesi ile Rumların 
ayaklanmasını sağlamak amacıyla uzu n  
süre Adriyatik'te dolaşan Theodore Or
lov, sonunda 1 770 Şubat'ında Koron 
Körfezi'nde demir attı. Manyotların ön
derlerinin babaları olan iki Mavromika
lı kıyıya inerek Theodore Oriov ile gö
rüştü. İ leride Osmanlıların intikamından 
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kaçabilmeleri için bir kent ya d a  bir li
man Ruslar tarafından ele geçirilmedik
çe ayaklanmayı kabul etmeyeceklerini 
bildirdiler. Bu iş için de Koron kenti ve 
kalesini tavsiye ettiler. Karaya az sayıda 
Rus askeri çıkarıldı. 

Rumlar Ayaklandı 
Theodore Orlov ile Mavromikalılar ara
sında gemide yapılan bu görüşmeler 
sırasında, Karadağlı papaz elinde haç, kı
yı kentlerini dolaşarak Osmanlıların ql
dürülmesini ve her getirilecek Osman
lı başına karşılık altın verileceğini ilan 
ediyordu. 
Rusların güvenilir adamı Başpiskopos 
Benaki Kalarnata da bütün bölgeler
den gelmiş olan asileri topluyor ve Or
lovlarla anlaştığı biçimde onları üç ayrı 
alay halinde, Osmanlı korkusu ile Rus 
güvensizliği arasında bocalayan halkın 
bulunduğu dağlık bölgeye gönderiyor
du. Bir miktar Rus askeri, adalı ve dağ
lı Rumdan oluşmuş İsparta milisi, Euro
tas Vad isi 'nden aşağı inerek M isitra 
kentine ani baskın yaptı. Kentteki Os
manlı ailelerini öldürdü. 
Bu arada Theodore Orlov, bir avuç Os
manlı tarafından gevşek bir b içimde 
savunulan Koron Kalesi'ni  kuşatıyordu. 
Kıyı kaleleri dışındaki bütün Osmanlı 
birlikleri paşanın emriyle merkezdeki 
Tripolis kentinde toplanıyordu. 
Nauplion Körfezi ucundaki müstah
kem Anabolu kentine çekilen paşa, Ad
riyatik ve Yunan adalarını Rus gemile
rinden temizlemek için acele yardım is
tiyordu. 
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Bütün Mora, Rusların peşinden özgür
lük, milliyet, din çığlıklarıyla sarsılıyor
du.  İstanbul 'da oturan dört yüz bin 
Rum gökten iner gibi  yurtlarının dağla
rına gelen bu kuzey fırtınasının etkisiy
le sevinçlerini zor gizliyorlardı .  Ege De
nizi 'nden Marmara'ya, Akdeniz'den 
Azak Denizi'ne, Trabzon'dan İzmir'e, İz
mir' den Lü bnan'a kadar on iki milyon 
insan, tutsak halkların tek teseliisi olan 
efendilerinin değişme isteğiyle yanıp tu
tuşuyordu. 
Rusların i lk adımlarının gü rültüsünü 
duyar duymaz başlarında papazları Yu
nanistan' ı  kurtarmak için M isolongi ,  
Korint ve Atina Rumları gizlice silahla
nıyorlardı. Girit Adası 'nda İda Dağı 'nın 
halkı on bin kişilik bir kuvvet topluyor 
ve Osmanlıları kuşatmak için kıyıya 
iniyordu. Venedik egemenliğindeki Yu
nan adalarının halkı, cumhuriyetin bo
yunduruğunu sarsıyordu. Bunlar Vene
diklileri kalelerinde bombardımana tut
mak için Ruslardan top istiyorlardı. 

Rus Do nanması N avarin 
Önünde 
Fakat Mora'da kurulan sahte Rum-Rus 
kardeşliği geçimsizlik, serzeniş ve sert
lik yüzünden bozolmaya başlamıştı. Çı
karma birliklerinin yetersiz sayısı ile 
Rusların zayıf Koron surları önü nde bir 
varlık gösteremernesi Manyotların cesa
retini kırıyordu. Yakında bütün suçun 
Rumların üzerine çökeceği bir ayaklan
mada Rusları destekçi olarak değil de 
kışkırtıcı olarak görmeye başlamışlardı. 
Mavromikali, Theodore Orlov'a şiddet-

le çatıyordu. Hatta bir seferinde Orlov'u 
vurmak için silahına bile davranmıştı. 
Kardeşi Theodore Orlov'un kendisinden 
çok daha fazla iş başardığını kavrayan 
Aleksey Orlov, nihayet kendi donanma
sıyla İ talya sahill�rinden ayrıldı .  
Büyük devletlerin şimdi yeniden d irilt
meye çalıştıkları Osmanlı Donanmasına 
mezar yapacakları N avario Körfezi'ne ve 
Jimanına girdi .  
Aleksey' in varlığı Rumiara cesaret ver
di. Tripolis' i  tehdit ettiler, Modqn'u 
kuşattılar. Yardımcı Rus kuvvetleri ile 
bütün Adriyatik kıyılarında henüz olgun
laşmamış bağımsızlık çığlıkları attılar. 
Ancak çok geçmeden Osmanl ılara bağ
lı Arnavut birlikleri E pir'den gelerek 
Mora üzerine çöktü ve Misolongi 'yi 
yaktılar. Ruslar tarafından terk edilen 
halk dehşet içinde kıyıya inerek kayık
lara bindi ve Venedik egemenliğindeki 
adalara kaçıştı. Kaçamayanların hepsi Ar
navutlar tarafından kı lıçtan geçirildi .  
Kutsal Pazar ayini yaparken gafıl avianan 
Patars kenti halkı kiliselerinin önünde 
boğazlan dı. 
Arnavutlar, Korent Boğazı'nı aşıp Tripo
lis'e yaklaşırken, Rusların komutasında
ki M isistra Rumları da kente giriyordu. 
Hemen bu nların üzerine atılan Osman
lı kuvvetleri üç bin Manyot'u öldürdü. 
Tripolis Kalesi 'ni  güçlendirdiler, Orlov 
kardeşlerle işbirliği yaptığından kuşku
hoılan Rumları idam ederek kenti te
mizlediler ve her an Navarin, Modon ve 
Misistra üzerine yürümeye hazır bir şe
kilde karargah kurdular. 
Cesur olduğu kadar sabırlı bir komutan 
olan eski Sadrazam Mehmed Paşa, do-
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ğal bir kale gibi olan bu yerde, Çanak
kale'den çıkan, Matapan bumunu dönen 
Osmanlı donanmasının Navarin ve Mo
don körfezlerinde demirli Rus donanma
sını sıkıştırmasını bekliyordu. Aynı an
da Rusların üzerine üşüşecek olan kuv
vetleriyle hem karadan, hem denizden 
düşmanı perişan edecekti. 

Rumlar Ölüme Terk Edildi 
Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı do
nanması Mora'nın doğusunda görün
düğü zaman lskoçyalı E lphinston komu
tasındaki Rus donanınası da M is istra 
Körfezi'ne giriyordu. Osmanlı yelkenle
rinin göründüğünü haber alan Tripolis 
önündeki Osmanlı kuvvetleri, dar geçit
lerden Koron Ovası'na doğru ilerleme
ye başladılar. 
H iddetiyle yurtsevediğini birleştiren 
Mavromikali on bin Arnavu t'a karşı 
Manyotlarla birl ikte geçitleri savunma
ya çalışıyordu. En sonunda yirmi iki ar
kadaşıyla bir evi savunurken Osmanlı 
gülleleri altında torunuyla birl ikte can 
verdi. 
Nihayet geçitlerden aşan Osmanlılar 
Maina Ovasına açılarak Modon kentini 
kuşatmaya başladı. Kendi istihkamların
da saldırıya uğrayan Ruslar, yaralı komu
tanlarını süngülerinin üzerinde taşıyarak 
bozgu n hali nde Navarin'e çekildiler. 
Çevre köylerin Rumları çoluk çocuk Ar
navutların önünden kaçarak Navarin'e 
geldi. Kıyımdan kurtulmak için kalenin 
kapılarının açılmasını istedi. 
Kaledeki Aleksey Orlov'a karşı, "Bizi 
kurtarmaya söz vermiştin. Şimdi senden 
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bizi ölümden korumanı istiyoruz" diye 
bağırdılar. 
Aleksey bütün çağnlara kulaklarını tıka
dı .  Sığınacak bir yeri olmayan halk kur
tuluşu denizde aradı. Kıyıdaki kayıkla
ra koşarak yiyeceksiz ve silahsız açıkta
ki çıplak bir kayaliğa çıktı. Yunan kay
naklarına göre, Orlov'un insafsızlığıyla 
terk edilen beş bin Rum açlık ve soğuk
tan yavaş yavaş ölüp gitti. 

Bağımsızlık Verilmez, 
Sava§ ılarak Alınır 
Navarin'i Rus birliklerinin çekilişine ka
dar savunan Aleksey Orlov, daha sonra 
Benaki, Papazoğlu ve birkaç Rum pis
koposuyla birlikte denize açıldı. Osman
lı donanmasını arayan kardeşi Theoda
re Orlov ile Amiral E lphinston'un do
nanmasına katıldı. İç bölgelerden ve kı
yılardan gelen yirmi bin Rum ailesi 
Venedik adalarına sığınmanın çareleri
ni arıyordu. 
Zalim Arnavutların intikam duygusuna 
zorlukla engel olan paşa, Rusların kışkırt
masıyla isyan etmiş olan halkın hedef ol
duğu haksızlıkları ve felaketleri Rusya'ya 
yüklemek istiyordu. Genel bir af çıkar
dı, kaçan aileleri ocaklarına dönmeye da
vet etti. Evlerini ve topraklarını iade et
ti. Böylece bütün Mora'ya güven ve hu
zur getirdi. 
Rusların, Yunanistan'ın yazgısı üzerine 
yaptıkları ilk ve acıklı müdahale işte böy
le cereyan etti. O toprakların halkı bu 
korkunç dersle özgürlüğün yabancı ve çı
karcı bir elden gelmeyeceğini, fakat 
onu kendi silahları ve kanıyla elde ede-
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bileceklerini öğrenmişti. Lehler de ay
nı millet aracılığıyla derslerini alıyorlar
dı. Çünkü bağımsızlık verilmez, savaşı
larak alınırdı . 

Kaptanıderyanın Büyük 
Hatası 
Rusları Navarin'de karadan ve denizden 
kuşatma şansını kullanamayan Kaptanı
deeya Büsameddin Paşa, Mora kıyıların
da bir hayli zaman kaybettikten sonra do
nanmasını çok dar bir körfez olan Naup
lion Körfezi içine, Anabolu 'ya kadar 
soktu. Bu körfezin ağzında altı gemi bı
raktı. Hasan Paşa bu küçük donanmanın 
başında, birleşmiş üç Rus donanmasına 
karşı tek başına kalmıştı. 
Osmanlıların Nelson 'u sayılabilecek 
olan Cezayirli Hasan Paşa, donanmanın 
yavaşlığından ve cüretle dağıtılmasından 
şikayetçi olmuştu. Ama kendisine veri
len emre, kaptanıderyanın beceriksizli
ğine ya da korkaklığına lanet ederek bo
yun eğmişti. Hasan Paşa'da denizcilik 
dehası vardı, öteki ise komutanlığı elin
de tutuyordu.  
Bir süre sonra kaptanıderya olan Hasan 
Paşa'nın şöhreti o kadar uzaklara yayıla
caktır ki, onun geçmişi üzerinde durmak 
tarihin görevidir. 
Hasan Paşa Osmanl ıların Nadir Şah 'ın 
üzerine yaptıkları seferlerin birinde 
ele geçirilen genç bir Avşar Türk'ü ola
rak İstanbul 'un civarında bir balıkçıya 
satılmıştı. 
Efendisi tarafından çok kötü muamele 
gördüğü için daima kurtuluşu denizde 
aramıştı. Biraz büyüyünce bir tekneye at-

Jamış, Çanakkale'den geçerek lzmir'e 
gelmişti. Orada Cezayir için asker top
landığını duyunca hemen kaydını yap
tırmıştı. Cezayir beyinin muhafızları 
arasına girmiş, çok sevdiği aslan avında 
gösterdiği cesaretten dolayı kendisine bir 
sancak beyliği verilmişti. Bir vezirin 
düşmanlığı sonunda idama mahkum 
edilmişti. Karıları, çocukları, köleleri 
ve hazinesiyle Afrika kıyısındaki bir İs
panyol kentine sığınmıştı. 
Bir süre İspanya, Fransa ve İ talya'da do
laştıktan sonra İs tanbul'a gitmek üze
re Avrupa 'yı terk etti. Cezayir beyi 
onu geri isteyince sadrazam, Hasan 
Paşa'nın savunmasını dinlemeden onu 
sarayın zindanına kapattı. Çöl serü
venlerinin ve aslan avının şöhretini 
duyduğu pad işah, kıyafetini değiştire
rek onu zindanda ziyaret etti. Serüven
lerini dinledi. Padişahı tanıyınca onun 
ayaklarına kapanarak kendisini izle
yenlerden kurtarması için yalvardı .  
Davranışiarına ve sözlerine hayran olan 
padişah onu zindandan kurtardı. E mri
ne bir gemi verdi. Girdiği deniz savaş
larında kısa zamanda göze çarpan Ha
san Paşa üçüncü amiralliğe yükseldi ve 
kaptanıderyanın gemisine donanma 
komutanı olarak katı ldı. 
Osmanlı donanmasının gözleri önünde 
yakılınasına tanık olacak ve kısa za
manda donanınayı Barbaros Hayreddin 
Paşa ve Mezomorto Paşa dönemlerinin 
düzeyine çıkaracak olan adamın yaşa
möyküsü işte böyleydi. Deniz, macera
perestierin tek mülküdür. Bu kadar oy
nak bir ortamda başarılı olmak için rast
lantılara bel bağlamak gerekmektedir. 
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Hasan Paşa, lskoçyalı E lphinston'da 
kendisine layık bir rakip görmüştü. E lp
hinston Hasan Paşa'nın altı gemisini gö
rünce, sayıca zayıflığına bakmadan ve 
Orlov kardeşlerin geride kalmış donan
malarını beklemeden Hasan Paşa'nın 
üzerine yüklendi. E lphinston'un gemi
sine bordalayan Hasan Paşa bir ara yanın
daki beş geminin kaçtığını gördü. 
E lphinston'un toplarının tek hedefi ola
rak kalınca kendi  toplarını ateşledi, 
elinde kı lıcı beş sald ırıyı püskürttü. 
Düşmanla kendi gemisi arasındaki boş
luğu Rus cesetleriyle doldurdu. Seri 
manevralarla düşmanın bütün gemileri
ni arkadan çevirdi. 
Bu arada yaralandı, fakat başarılı bir şe
kilde geri çekilmesini bildi. Onu izleme
ye kalkışınca E lphinston'un gemilerin
den biri omurgasını kırdı. İngiliz Amira
li daha fazla kayıp vermekten çekinerek 
izlemekten vazgeçti. 
Cerigo Adası 'na doğru dümen kırarak 
orada bekleyen öteki iki donanınayla bir
leşmeye gitti. 

Osmanlı Donanmasının 
Hatalı Savaş Düzeni 
Nauplion Körfezi'nde kaptanıderyayı 
gören Hasan Paşa, Rus filolarının birleş
mesini beklemeden onlara ayrı ayrı Ce
rigo ve Mapatan burnu önlerinde saidır
malarını önerdi. Kaptanıderya bir deniz 
savaşıyla çionanma ve Yunanistan'ın ge
leceğini tehlikeye sokmaya gerek olma
d ığını, Sakız Adası 'na çeki lmelerin i ve 
Çanakkale'den gelecek on büyük savaş 

gemisinin Rus amiraileriyle başa çıkabi
leceklerini düşünüyordu. 
Kaptanıderyanın gemileriyle Anabolu 
kentinin kıyısında yapışıp kalmasından 
kaygılanan Mora beylerbeyi, denize 
açılmadıkları takdirde üzerlerine ateş 
açacağını söyledi. 
Bu tehdit karşısında kaptanıderya, Rus 
gemilerine karşı yelken açmak ve bir de
n iz savaşı yapmak yerine, sığınacak bir 
liman aramak amacıyla Ege Denizi'nde 
dolaşıp durdu. Öteki on savaş gemisi1-
le Sakız Bağazı'na geldiğinde, bir zaman
lar Asya'nın yazgısını belirlemek için An
tiochus'un Roma gemilerini beklediği 
yere ulaştı. 
Ebu Hur'da,Z Amiral Nelson'un gemile
ri önünde duran Fransız donanmasının 
durumuna benzeyen Osmanlı donanma
sı karadan birkaç bataryayla korunması
na rağmen oynak bir düşmana karşı as
la uygulanmaması gereken sabit bir dü
zen içindeydi. Üç köprülü on beş gemi, 
beş fırkateyn, tek köprülü yedi gemi ve 
çift demir atmış kırk kadırga, iki ucu 
kum plajlarına ve tahkim edilmiş kaya
lıklara dayanan geniş bir hilal biçimin
de dizilmişlerdi. 
Bu teknelerden oluşan hilalin tam kar
şısında, yemyeşil Sakız Adası V enedik
lilerden kalan kuleleriyle doğal bir ka
le gibi duruyor, arkada ise cami ve ınİ
nareleri görünen küçük kasabası ile 
Çeşme Koyu yer alıyordu. Osmanlı do
nanması ile Sakız Adası arasındaki geniş 
liman havuzu hafif bir kuzey meltemiy
le dalgalanıyordu. 

2 Mısır'ın Akdeniz sahilinde, iskenderiye'nin kuzeydoğusundaki koy. Fransızlar bu koya "Aboukir" adın ı  vermişlerdir. 
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Korkak Davrandı 
Deniz savaşlarında deneyimi olmayan es
ki denizci Arnİral Spiritov komutasında
ki Rus donanması, 6 Temmuz 1 770 cu
ma sabahı, gün doğarken fora yelken Sa
kız Adası kanalına girdi. Rus donanma
sında dokuz savaş gemisi ve dört fırka
teynden başka bir şey yoktu. 
Ege kıyılarındaki bu yüzen kaleleri gö
ren Aleksey Orlov, kardeşi Theodore'u 
Amiral Spiritov'u, Elphinston'u ve yine 
İngiliz Amirali Grieg'i Osmanlıların üze
rine saldırmaya bırakırken kendisi kaç
maya hazır bir şekilde topların atış men
zilinden çıkarak durumu izlemeye baş
ladı. Kıyıdaki gemilere eğik biçimde ge
len Arnİral Spiritov'un ilk savaş gemile
ri hilal biçiminin ucunu oluşturan Os
manlı gemilerini topa tuttu, sonra hızla 
geri döndüler. 
Osmanlı arnİral gemisinden yapılan ilk 
top atışında gayet iri mermer bir gülle 
Spiritov, Theodore Oriov ve Grieg'in 
bind ikleri geminin dümenini kopardı. 
Dümensiz kalan bu gemi Osmanlı hat
tı üzerine sürüklenip, arnİral gemisinin 
üzerine düşecekti. Aleksey Orlov gibi 
korkakça davranan Kaptanıderya Büsa
meddin Paşa, harekatı yukarıdan daha iyi 
gözleyebilmek bahanesiyle savaşın baş
langıcında gemisini terk etmişti. 
Paşa 'nın korkaklığına tanık olan Os
ınanlılar bu ihtiyat önleminde bir bozgun 
havası sezmişlerdi. Midill i 'ye kaçmala
rını önleyen tek şey demirli olmalarıy
dı. Ancak, kaptanıderya donanmasını ter
k ederken, kahramanlık ruhunu Hasan 
Paşa'ya bırakmıştı. 

Orlovların dümensiz gemisinin üzerle
rine geldiğini fark eden Hasan Paşa, dar
benin şiddetini önlemek için demir ta
rattı, sonra barda bordaya gelerek iki ge
minin güvertelerini kanlı bir savaş ala
nına çevirdi. 
Deniz savaşiarına alışık olduğu kadar gö
ğüs göğüse vuruşmada da son derece ce
sur olan Hasan Paşa'nın leventleri, Rus ge
misini direklerinden ve yelkenlerinden tu
tuşturdu, sonra ipierden atlayarak Ruslar
la kıran kırana bir mücadeleye giriştiler. 
Kendi güverteleri üzerinde Rusların 
yedi saldırısını püskürten Osmanlılar, ni
hayet Rusları kıçüstü gü vertesine itme
ye başladıkları sırada, Orlov tarafından 
gemiye alınmış olan Maltah dalgıçlar de
nize atlayarak yelkenleri tutuşmuş Os
manlı gemisinin bir anda batması için ka
rinasını delmeye başladılar. 
Her iki gemiyi de saran alev ve duman 
bazen Osmanlıları Rus gemisine, bazen 
Rusları Osmanlı gemisine itiyordu. Bu 
yüzen kaleler, savaşın şiddetinden bir şey 
kaybetmemesine rağmen sık sık savaş 
alanının değişmesine neden oluyorlardı. 
B irbirine çok yakın olan toplar ateş 
edemiyordu. 
Bu kanlı dövüş iki saatten beri bütün şid
detiyle sürerken, hiç olmazsa arnİral ge
misini kurtarmak isteyen Amiral E lp
hinston üç sandal dolusu beş yüz aske
ri yardımcı kuvvet olarak gönderdi. 
Orlov'un gemisine serbest olan taraftan 
çıkan beş yüz asker, yangını söndürüp 
Hasan Paşa ile adamlarını denize döktü. 
Fakat Hasan Paşa sağlam kalmış olan Os
manlı gemilerine doğru yüzerek, üç fı-
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lika dolusu gözü pek levendi yanında al
dı, ıslak elbiselerini ve sarığın ı çıkararak 
denize fırlattı, iki tabancasını boynuna 
astı, kılıcını d işlerinin arasına kıstırdı. 
İkinci kez yiğit leventleri ile Rus gemi
sine çıktı, yanmış direkierin arasında dö
vüşü sürdürdü. 
Grieg, Orlov ve Spiritov gemilerin in  
yelken lerinin yeniden tutuştuğunu 
ve yavaş yavaş kayalıklara doğru sürük
lendiğini fark edince, Hasan Paşa'yı ga
nimetiyle baş başa bıraktıl�r, sandalla
ra atlayarak E lphiston 'un  gemisine 
çıktılar. 

.. , 

Yanan güverte üzerinde Cezayirli bir ar-
kadaşı ve ağır yaralı bir İspanyol köley
le yalnız kalan Hasan Paşa önce köleyi 
denize attı, sonra arkadaşıyla yaralı kö
leyi tutarak sağ salim kıyıya çıktı. 
Kıyıya çıkmadan önce bir Rus kayığın
da kendilerini izleyen ve intikamlarını 
almak isteyen bir Rum'u kılıcından ya
kalamış, denize çekerek suyun içinde 
hançerlemişti. 
Artık tek bir meşale haline gelen iki ge
mi rüzgarın etkisiyle birbirinden ayrıldı. 
Direkleri, kömürleşmiş bir halde deni
ze düşüyordu .  İlk önce Rus gemisi bat
maya başladı ve birkaç dakika sonra ye
ri göğü sarsan bir patlama duyuldu.  
Alev alev yanan dalgaların ortasına giren 
Osmanlı gemisi bir süre sonra kuzey rüz
garının etkisiyle Osmanlı gemilerinin 
oluşturduğu hatta doğru sürüklenmeye 
başladı. Bütün donanma demir alarak ya
nan gemiden kurtulmak için sola doğru 
kıvrıldı ve bir kapana girer gibi dar 
Çcşme Körfezi'ne girdi. 
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Yanan iki geminin üzerlerine ateş sıçrar
masından çekinen Ruslar bir an için kı
yıdan ayrıldıktan sonra, kaptanıderyanın 
bir kaçışı andıran manevrasından yarar
landılar. Şimdi bir tek gemi bile kalma
yan savaş alanına de!Jlir attılar. 

Çe�me 'de Deniz 
Tutu�mu�tu 
E n  önemli gemilerini kaybetmiş ol
maktan dolayı çekimser kalan Orlov ve 
E lphis ton, kaptanıderyanın Çeşme Ka� 
lesi 'nin top ateşi korumasında körfez 
içinde gemilerini baştan ve kıçtan bağ
lamasına müdahale etmediler. Hiçbir du
rum sayıca üstünlüğü yok etmek ve 
bütün bir donanınayı yakmak için bu ka
dar elverişli olamazdı. 
Savunmasız bir !imanın derinliğinde 
üst üste yığılmış altmış Osmanlı gemi
si ancak birkaç sıra halinde dizilmek su
retiyle yerleşebilmişti. Talihinin kendi
sine sunduğu fırsatı kaçırmak istemeyen 
Orlov, üç ateş gemisini barut ve yanıcı 
maddelerle doldurarak, Amiral Grieg'in 
komutasında, dört geminin yedeğinde 
getirdi ve denizden esen rüzgarın etki
s ine terk ederek Çeşme Körfezi'nin ağ
zında serbest bıraktı. 
Ateş gemilerinden biri zamanından 
önce ateş aldı ve Osmanl ılara tehlike
yi haber verdi. Üzerlerinde Adriyatik 
Denizi' nde korsanl ığa alışmış tayfalar 
bulunan öteki iki gemi, Osmanlı gemi
lerinin ilk hattını oluşturan gemilere ya
naştı. Birkaç dakika içinde bitişik du
ran üç Osmanlı gemisi  de ateş alarak, 
denizden esen rüzgarın itişiyle arkada 



I I I .  M U S T A F A  

duran gemilerin üzerine sürüklenme
ye başladı. 
Çeşme Limanı bir anda alev alev yanan 
bir deniz görünümüne bürünmüştü. 
Haykırışlar, feryatlar arasında tayfalar ve 
leventler ya denize atlıyor, ya da kayık
lara doluşarak kıyıya varmaya çalışıyor
lardı. 
Fakat biraz sonra ateşin yayılmasıyla top
lar patlamaya başlayınca kıyıya birikmiş 
kalabalık kendi gülleleri altında ezilme 
tehlikesi geçirdi. Arka arkaya patlayan 
her geminin sarsıntısından Çeşme kasa
basının minareleri yıkılıyordu .  
Bu gürültüler Atina'dan bile işitilmiş
ti. Sakız Adası'nda otu ranlar Ege sahil
lerinde muazzam bir volkanın patladı
ğını ve hem Osmanlıları, hem de Rus
ları yu ttuğunu sandılar. B ir burnun ar
kasında olmalarına rağmen Orlov'un ge
mileri şiddetli bir fırtınanın yalpasına 
kapılmış gibi sallandı. Körfezin dalga
ları dumandan ve gemi parçalarından 
kararmıştı. 
Yarı yarıya yanmış cesetler gemi direk
leriyle dolu denizin üzerinde yüzüyor
du.  Temmuz güneşi, rüzgar tarafından 
kara üzerine atılan dumanın arkasından 
zayıf bir kış güneşi gibi parıldamaya ça
lışıyordu. 
Galibler bile zaferleri önünde sevinç çığ
lıkları atamıyordu.  Altmış iki gemi, fır
kateyn, kalyon ve hafif gemi beş saat 
içinde Çeşme Körfezi'nin dibini boyla
mıştı. Sakız Adası ve çevre adaların 
Rumları, kendilerini fethedenlerin im
paratorluklarının çöktüğünü ve Bizans'ın 
intikamının alındığını sandılar. 

Ruslar Rumiara Felaket 
Getirdi 
Çanakkale 'deki zayıf istihkamlardan 
başka savunacak bir şeyi kalmayan İstan
bul, donanmasını� yok ediliş öyküsünü 
dinlerken korkudan titredi. Cüret ve ça
bukluk gibi deniz savaşlarının iki önem
li yeteneğine sahip Amiral Elphiston, Or
lov kardeşleri Çanakkale istihkamlarına 
doğru ilerlemek için ikna etmeye çalış
tı. Osmanlıların kapıldıkları dehşet ha
vasından yararlanarak Çanakkale Boga
zı'nı aşabileceklerini, padişahın sarayı 
önünde demir atarak zaferlerinin koşul
larını zorla kabul ettirebileceklerini söy
lüyordu. 
Kuzey rüzgarından sonra gelen güney 
rüzgarı Rus gemilerini girmemeleri ge
reken kanala doğru itmeye başlayınca, 
zafer çığlıkları bir anda söndü. İzmir'de 
ve Sakız'da aldatıcı Rus zaferinden do
layı zamansız bir sevince kapılan Rum
lar, Rus amirallerini öçlerini almaya zor
luyorlardı .  Ancak Rumların Ruslada 
yaptıkları anlaşma ortaya çıkınca Osman
lı halkı öç için yanıp tu tuşmaya başladı. 
Adalarda, Mora'da yapılan kıyım tekrar 
edildi. Kışkırtıcı Rusların varlığı her ta
rafta yardakçılarına felaket getiriyordu .  
Orlov kardeşler Çanakkale'yi geçmeye ce
saret edemedi. Yalnızca Boğaz'ın önün
de savunmasız büyük bir gemiyi andıran 
Limni Adası'nı kuşatmakla yetindiler. 
Fakat, doğrudan doğruya Petersburg'da 
çariçeden rütbesini ve görevini almış olan 
ve Orlovlara bağlı olmayan Amiral Elp
histon bütün dünyaya Çanakkale istih
kamlarının yalnızca korkakların ve ace-
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mi tayfaların gözünde önemli bir yer ol
duğunu ispat etmek istiyordu. Bir deniz 
kurdu ve savaş kahramanı gözüyle giri
şiminin başarı şansını ve zorluklarını ölç
tü . Orlovlara intihar gibi gözüken bir sa
vaş oyunu tasarlıyordu . 

Elphinston'un Gemisi 
Çanakkale' den Geçti 
Bir tuzlu ırmak gibi akan Çanakk�le Bo
ğazı, zamanına göre suyunu bazen Mar
mara 'dan  Akdeniz 'e ,  bazen Akde
niz'den Marmara'ya akıtarak Boğaziçi 
gibi Asya ve Avrupa kıtalarını birbirin
den ayırır. Pek yüksek olmayan yamaç
ları, kıyıya doğru tatlı bir meyille ine
rek kentlerini ve kasabalarını denizin 
dalgaianna bırakır. 
Asya 'ya egemen olanlar Yunanistan 'ı 
istilaya giderken bu sudan engeli her de
fasında aşmak zorunda kalmışlardı. Bu 
boğaz üzerinde ilk köprü yapma düşün
cesinin Pers Kralı Kserkses'e ait olduğu 
söylenmektedir. Osmanlılar Sü leyman 
Bey'in kamutasında Avrupa'ya ilk kez 
oradan, bir sal üzerinde geçmişlerdi. 
Topçuloğun gelişmesinden beri, çapraz
lama menzilli bataryalarla ,Çanakkale 
Boğazı 'nı  donatan Osmanlı lar, orayı 
düşman gemilerinin aşamayacağı bir 
duruma getirmişlerdi. 
Fatih Sultan Mehmed, lstanbul'u aldık
tan hemen sonra oradaki eski kaleleri ta
mir ettirmişti. Karşılıklı dizilen batarya
lardan en ufak bir sandaim bile kaçma
sı olası değildi. 
Fakat son dönemlerde Boğaz'ın savunma
sı bir hayli ihmal edilmişti. Artık yıkılına 
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derecesine gelmiş kalelerin üzerine kon
muş büyük toplar daha ilk atışta oturduk
ları yerleri yıkabilirlerdi. Sahildeki topla
rın bir bölümü de kumların altında kal
mıştı. En iyi topçular Lehistan ordusuy
la sefere yollanmıştı. Eski sadrazam Mol
dovancı Ali Paşa eski silahlarının gölge
sinde huzur içinde yaşıyordu. 
Elphinston'un gemisi kalderin önünden 
isabet almadan geçti, menzil dışına çıkın
ca demir atarak Orlov kardeşlerin ken
disini izlemesi için işaret vermeye b�ş
ladı. Fakat Rus donanmasının öteki ge
mileri kendisini izlemeyince tekrar ge
ri döndü. Bu durumdan olağanüstü kay
gılanan Divan, Kırım hanının yanında
ki görevinden dönen Baron de Tott'a 
Çanakkale bataryalarını yenileştirme 
görevini verdi. 
Birkaç haftalık bir çalışmadan sonra Bo
ğaz, Ruslara geçit vermeyecek bir duru
ma getirildi. 

Hasan Paşa Denizleri 
Düşmandan Temizledi 
Bir sonuç elde edemediği bu seferinden 
dolayı hiddetlenen Elphinston, kendi ge
misini Çanakkale Bağazı'nın dışındaki 
bir kayalığa oturtu ve tek başına Peters
burg'a Orlovları şikayet etmeye gitti. Or
lovların ağabeyleri tarafından daha ön
ce aleyhine dolduran çariçe onu kabul et
medi ve nankörce ülkesine iade etti. 
Orlovlar tarafından kuşatılan Limni Ka
lesi tam düşecekken, daha önce Osman
lı donanmasının onurunu kurtaran adam, 
bu kez Osmanlı adalarını kurtarmak için 
tek başına harekete geçti. Bu adam Ce-



I I I .  M U S T A F A  

zayirli Hasan Paşa'dan başkası değildi. 
Çeşme yangınından yaralı olarak kurtul
duktan sonra, kendisini kıskanan kapta
nıderyanın intikamından çekindiği için 
karadan lzmir'e gitti. 
Bütün Ege kıyısında şöhreti ağızdan ağı
za yayılan Hasan Paşa kendi parasıyla bir 
avuç gözü pek adam topladı. 
Limni Adası'nın tam karşısındaki kıyı
dan, adamlarını bir filikaya bindirerek ge
ce denize açıldı. 

man olarak, görevinden aziedilen Büsa
meddin Paşa'nın yerine atanan rakibi 
Kaptanıderya Cafer Paşa'nın konuşma
sına fırsat vermedi. 
Hasan Paşa'yı çok seven padişah, doğa
nın ona önceden vermiş olduğu maka
mı, yani kaptanıderyalığı bu kahraman 
denizeiye verdi. İ leride, nankör yur
dunda gözden düşmeden önce çok da
ha yüksek makamlara çıkacaktır. 

•• O lanaklanmızı 
Tüketme dik" 

Kuzeyden esen bir rüzgar onları kısa za
manda Limni'nin kayalık sahillerinden 
birine attı. Arkadaşlarına kılıç ve ta-.. Padişahın bütün dananınasından duy-banca dağıttı. Olümden başka dönüş yo- madıkları kadar büyük bir korkuyu bir lu olmadığını göstermek için ka- ��--���� ....... adamdan duyan Rus donanma-
yığı denize itti. sı, Paros Adası !imanına 
Arkadaşlarına dönerek, sığın ırken II .  Kateri-
"Yoldaşlarım, bize za- na'nın emriyle Dnies-
ferden başka kurtu- ter'i aşan Roomian-
tuş yoktur. Hepi- sov, elli bin Kırım-
miz açız, Rusların lı ile yüz otuz bin 
karargahında yiye- Osmanlı arasında 
cek buluruz, hay- sıkışıp kalmıştı. 
d i !"  diye bağırdı. Rakip olarak ken-
Hasan ve yoldaşları sadrazaını  
gizlice Rus tabyalarına alan Roumiansov, Kı-
yaklaştılar. Baskınla bir- rımlılara aldırmadan Os-
çoğunu öldürdüler. Geri ka- manlıların üzerine atıldı .  
lanlar kaçtı. Kaleyi kurtardılar ve Ortalarda toplarını sakla yan, ateş 
Orlovların dehşet içinde kaçmak için ge- edeceği zaman açılan, top doldurulaca
mileFin çipo iplerini kesmekte olduğu- ğı zaman kapanan kare biçimindeki 
nu gördüler. Adanın garnizonunu yeni- süngülü taburlarıyla KaguP mevkinde 
ledikten sonra Hasan Paşa İstanbul'a Osmanlıları feci bir bozguna uğrattı. 
döndü, Limni'yi tek başına kurtaran ve E ll i  bin Osmanlı, Rus gülleleri altında 
denizleri düşmandan temizleyen kahra- şehit oldu.  Tona'yı aşabilen Osmanlı 

----:- ------
3 Dobruca'daki isakçı kasabasının karşısında ve Tuna'nın sol kıyısında müstahkem mevki ve ova. Osmanlı kaynakla-
rında bu avaya "Kartal Sahrası" denir. 
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ordusunun artıkları İstanbul 'a kadar 
kaçtı. 
Osmanlıların ordusu ve donanması, Tu
na kıyılarında ve Ege Denizi'nde böy
lece yok oldu. Sultan III ,  Mustafa'nın 
dini metaneti olmasaydı çok korkunç bir 
bozgun olacaktı. Alın yazısına inandığı 
için bütün imparatorlukta yalnızca padi
şah kötü gidişe rağmen umudunu kay
betmiyordu. 
Bütün vezirleri, paşaları, din adamlarını, 
şeyhleri toplantıya çağırarak onların 
önünde ülkesinin yaralarma parmak 
basmaktan çekinmedi. 
Şöyle konuştu: 
"Tahta geçtiğimden beri yalnızca sizin 
öğütlerinizi dinledim. Beni ordularıının 
başında savaşmaktan alıkoyan siz oldu
nuz. Arka arkaya seçtiğim iki sadrazam 
da ne benim umutlarıma, ne de milleti
min dileklerine yanıt verebildi. Şimdi ye
nil eni de siz seçtiniz. Eğer devletimin 
onuru ve çıkarı savaşın sürmesini gerek
tiriyorsa, ordularıma bizzat komuta etme
yi öneriyorum. Maruz kaldığımız tehli
keleri karşılamak için henüz bütün ola
naklarımızı seferber etmedik. Her za
manki dostumuz olan Fransa istekleri
mi geri çevirmeyecektir. 
Fransa'dan kısa zamanda yok olan do
nanmamızın yerine geçecek bir donan
ma satın alacağız. Hıristiyan devletler, şu 
andaki felaketli durumumuz karşısında 
reddedemeyecekleri yardımları vere
cekler. Viyana ve Berlin hükümetleri ara
buluculuk öneriyor. 
Her ikisi de ne benim onuruma, ne Os
manlı adının yüceliğine, ne de aziz pey-
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gamberimizin yasas ına zarar verme
yecek barış koşu lları içinde görüşme
ler yapacaklarına söz veriyorlar. Çarpı
şan iki millet, savaştan önceki sınırla
rına çekilecek ve Ruslar Lehistan ' ı  
boşal tacak. Böylece savaşın gerçek, 
ilk ve tek nedeni ortadan kalkacak. Mil
lederin ve hükümdarların öfkesi tatmin 
olacak." 
Bir büyük adamın ruhunun sesini yan
sıtan bu konuşma, imparatorluğu heye
canlandırdı. Roumiansov'un Kagul zaie
rinden sonra üzerlerine yürüdüğü Kırım
lılar, Besarabya'ya kaçıştı. 
Rus Generali Pan in bir avuç asker tarafın
dan kahramanca savunulan Bender'i sıkış
tırdı. Baruthanenin patlaması bir gece için
de yirmi bin Rus ve yedi bin Osmanlının 
ölmesine neden oldu. Fakat bu önemli ka
lenin düşmesi, IL Katerina'nın Boğdan'a 
rahatça girmesini sağlayacaktır. 
Çariçenin komutanlarından biri aynı 
anda Kafkasya'nın aşılmaz geçitlerine gi
riyor, bir başka kolordu Azak'ı işgal edi
yordu. Don lrmağı ağzındaki amiralleri 
Karadeniz' e egemen olacak ve Kırım'ı iş
gal edebilecek bir donanınayı sefere 
hazırlıyorlardı. Bazı aşiretleri kendi tara
fına çeken Prens Dolgorukov, Kırım Ya
rımadası'na girmek üzere Urkapısı Ge
çidi'ne ilerliyor; Kefe'ye egemen ol
duktan sonra Kırım'ın bütününü eline 
geçiriyordu. Yenilen ve tahtından indi
rilen han İstanbul'a kaçmıştı. Bulgaris
tan üzerinden, Tuna ve Karadeniz'i 
gözlernek için Şumla'da karargah kurmuş 
olan üç yüz bin Osmanlı askeri ayakla
nıyor, çadırları yağmalayarak, veba ve ita
atsizlik sonucu ölüyorlardı. 
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Tahtı Oğluna Teslim Etti 
Viyana Sarayı ezilmesini istediği, ama 
yok olmasını asla istemediği imparator
luğun bu kadar parçalanmasından kay
gı duymaya başlamıştı. Viyana'nın giri
şimi ve yeni Prusya kralının aracılığıyla 
Bağdan 'da Focziani 'de toplanan bir 
kongre, bağımsızlık adı altında tutsaklı
ğa itilen Kırım'ın Sultan III. Mustafa ta
rafından feda edilmemesi üzerine başa
rısızlıkla son uçlanmıştı. 
Padişahın damadı olan Muhsinzade 
Mehmed Paşa, ikinci kez getirildiği 
sadrazamlığı döneminde, 1 773 seferini 
ustalıkla geçiştirdi. Roumiansov'un el
li bin askerinin elinden kurtarılan Silist
re, II. Katerina'nın generallerinin istila
sını bir kaya gibi parçaladı. Sadrazam ta
rafından yeniden fethedilen Vidin, Ka
gul Galibierinin Tuna'nın ötesine atıl
masına tanık oldu. Saldırıya hedef olan 
Varna bir sınır taşı gibi Rus saldırısına di
rendi. Varna ordusunun seraskerliğine 
getirilen Hasan Paşa, Asya atlılarını bü
yük bir ustalıkla ve cesaretle yönetti. 
Sultan III. Mustafa'nın yaşlılığında talih 
tersine dönüyor gibiydi. Onun sayesin-

de imparatorluk yeniden kendine geli
yordu.  Rusları, damadı Sadrazam Meh
med Paşa ile Hasan Paşa'nın önünden 
kaçarken gördü. Dünyadan pek fazla bir 
şey ummayan bir bilgelik içinde gözle
rini kapadı. Ölme?en önce yerine geçe
cek olan kardeşi Abdülhamid 'i yatağının 
yanına çağırdı .  Ona dini, imparatorluğu 
ve dünya üzerinde son kaygısı olan oğ
lu Selim'i emanet etti. 
imparatorluk onunla, erdemleri ve saç
tıkları ışıkla çağlarının üzerinde olan, fa
kat haksız yere başkalarının hatalarını 

'
ta

şıyan hükümdarlarından birini kaybet
ti. Ama gelecek nesiller o dönemin ta
rihindeki haksızlıkları düzeltecektir. 
Voltaire'in II. Katerina'ya dalkavukluk 
etmek amacıyla Sultan III .  Mustafa 
hakkında yazdığı alay dolu yazıların ve 
çariçenin padişahın mirasını elde et
mesi için Avrupa edebiyat dünyasına onu 
kötü tanıtmak üzere yaptığı iftiraların in
tikamı, yine gelecek nesiller tarafından 
alınacaktır. Bir tarihçinin yapacağı en yu
muşask suçlama, ölen insanların tek 
varlığı olan şöhretlerini onlara geri ver
mektir. 

9 1 7  



O S M A N L I  T A R İ H İ  

ŞEYH GALİB'İN BİR GAZELi 

Efendimsin cihanda i 'tibfirım varsa sendendir 
Miyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir 

Benim feyz-i hayatım hasılı ruh-ı revanımsın 
Eğer sermaye-i ömriimde karım varsa sendendir 

Veren bu sureti mevhuma revnak reng-i h üsnündür 
Gülistan-ı hayalim nevbfihiirım varsa sendendir 

Felekden zerre mikdar olmadım devrinde renctde 
Ger ey mihr-i m ü  nevver ah u zarım varsa sendendir 

Senin pervanc-i hicranınım sen şcm-i vuslatsın 
Bcher şcb hahiş-i b us u kenan n varsa sendendir 

Şehtd-i aşkın oldum Ialezar-ı dağdır stncm 
Çerağ-ı türbctim şcm '-i mczarım varsa sendendir 

Kulunum ben, sen de efendim !  Saygınlığım varsa cihanda sendendir. Aşk bahsin
de, aşıklar arasında adımın sanıının bilinmesi, o da sendend ir. 

Ömrümün bereketisin benim; yürüyen ruhu msun. Ömür sermaye m de eğer zerre
ce karım varsa, sendend ir. 

Yokum ben, kuruntudan ibaret bir görüntüyüm sadece. 
Ve ona senin güzelliğinin renginden yansır ancak parlaklık. Hayalierirnde bir gü
listan, mevsi mierirnde bir ilkbaharım varsa sendendi r. 

Sen varsın diyed ir felekten zerre zarar görmemem. 
Ah edişlerim, inleyişlerim de felekten değil, ey parıitılı güneş, sendendir. 

Ayrılığında pervanenim ben, sen vuslatın mumu. Seni kucaklayıp öpmek isteyi- . 
şim her gece, bu yüzdendir. 

Göğsüm ateşlerle dağlanmış bir lalelik, ve ben aşkının şehidi. Sendendir, türbem, 
türbede mum ışığım, mezarımda mumum, hep sendendir. 

Şahane Gazeller 5, Şey lı Galib, (Haz. İskender Pala) Kapı Yayınları ,  Istanbul Ağustos 2004 
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32. BOLUM 

Yeni Hükümdardan Bir 
Şeyler Umulur 
Ihtiyarlamış bir imparatorluğun çöküşü 
sırasında yeni bir hükümdarıo tahta çı
kışı, beraberinde bir umut getirir. Genel 
çöküşün günahını taşımayan genç hü
kümdarın saltanat dönemi için birtakım 
dilekler söz konusu ed ilir. Millet bir an 
için bu hükümdarıo geçmiş felaketleri, 
mevcut sıkıntıları ve gelecek tehlikele
ri yükleneceğini unutur. 
Ölen hükümdarla birlikte yurdun kötü 
talih inin sonsuza kadar mezara gömül
düğü ve halefinin imparatorluğun yaz
gısını değiştireceği sanılır. Ancak halkın 
ve devlet adamlarının gözleri genç hü
kümdarın yüzünden ve tahta çıkış tören
lerinden ayrıldığı anda, umutsuzluk ye
ni saltanat döneminin üzerine karabulut 
gibi çöker. 
Umut etmek ihtiyacında olan, fakat 
olayların getireceği umutsuzluklara ka
pılan insanların kalpleri sıkışır. 
Yeni padişah Abdülhamid Eyüpsultan 
Camisi 'ndeki kılıç kuşanma törenin-

den dönerken, Istanbul halkı da işte bu 
duygulada dolup taşıyordu 
Padişah I. Abdülhamid, Sultan III. Alı
med'in dördüncü oğluydu. Üç saltanat dö
nemi boyunca ani değişiklikler, tahttan in
meler ve tahta çıkmalar sırasında sağ ka
labilmesi Osmanlı Hanedam'ndaki gele
neklerin bir hayli yumuşadığını gösteriyor
du. Ancak amcalarının merhametinin ona 

. dünyada bağışladığı tek şey yaşamaktı. 
Beş yaşında öksüz kalınca Eski Saray'ın 
bir köşesinde biraz da kendi yetersizli
ği yüzünden unutulmuş, kırk sekiz ya
şına kadar yaşamak denilemeyecek bir 
ömür sürmüştü. 
Dalkavukluk, tarihçiler eliyle aşırı bir bi
çimde yüceltilmeye çalışılmış olan mi
zacının en önemli tarafıydı. Kendi yüce
liğinden başka bir şey tanımazdı. 
Görevlerinin isteklerinde sakl ı olduğu
na inanmıştı. Osmanlı soyundan gelen 
cahil bir hükümdarıo bile doğuştan ba
şarılı olacağına dair kesin bir inanç bes
lerdi. Sınırlı zekasıyla imparatorluğunda 
olup bitenleri, sarayının dar çerçevesin
de irdelerdi. 
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Devletin yönetimi tamamen enişteleri 
Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa ile 
Kaymakam İzzet Mehmed Paşa 'nın el
lerindeydi .  III .  Mustafa 'nın gözdeleri 
olan sadrazam ile kaymakamın eşleri Azi
me Sultan ile Zeynep Sultan, birbirini 
kıskanırlardı. İki kız kardeşten büyüğü 
olan Azime Sultan, nihayet rakibesinin 
üstesinden geldi ve o sırada Şu mn u'  da 
bulunan ve sadrazam olan kocasının 
yerini sağlamlaştırdı. 

Kaynarca Antla�ması Rus 
Kılıcıyla Yazıldı 
Divan'ın düşüncesi ve Osmanlı İmpara
torluğu'nun ihtiyacı Rusya'yla barış yap
maktı. Disiplinsiz askerlerinin cezasız ka
lan ayaklanmaları i le Rus Generali Ka
menskin'in kolordusu arasında sıkışıp ka
lan sadrazam, çaresizlik içinde bekliyor
du. Çar Deli Petro'nun Prut bataklıkla
rındaki umutsuz durumu, şimdi Şum
nu'daki karargahında sadrazarnın başına 
gelmişti. 
Barış görüşmelerini önce ustaca başından 
sa van sadrazam, sonunda General Rou
miansov'un Kaynarca'daki genel karar
gahında toplantı yapmak zorunda kaldı. 
General Roumiansov savaş sırasında üç 
seferi yönettiği gibi, barış koşullarını da
egemen bir biçimde yazdırdı. 
B ir tarafın gurur dolu aşırı istekleri, öte 
tarafın barış ihtiyacı uzun görüşmelere 
izin vermiyordu. Kaynarca Antiaşması 
Rusların kılıcıyla yazıldı. Birkaç saat 
süren bir oturumluk konferans üyelerin 
barışı değil, Osman lı  İmparatorluğu
nun teslimini imzalamalarına yetti. 

920 

Açık maddeler imparatorluktan koparı
lan Kırım'ın, Kuban' ın, Besarabya'nın 
bağımsızlığını sağlıyordu. Anlaşma, Rus 
gemilerine İ stanbul 'un sonsuza kadar 
kuşatılması demek olan Karadeniz'de 
serbestçe dolaşm� olanağı veriyordu. Ba
bıali hükümeti Rusların, Boğdan ve 
Eflak'ta dolaylı kontrolünü kabul edi
yordu. 
Çariçe ve halefierine Osmanlı İmpara
torluğu'nun Hıristiyan uyruğunu koru
ma hakkı tanınıyordu. Savaşın birinci ne
deni olan Lehistan'dan hiç söz ediİmi
yordu. Böylece, bu garip ülke tamamen 
Il. Katerina'nın insafına terk ediliyordu. 
Nihayet gizli bir maddeyle, Orlov'un 
Ege Denizi 'ndeki donanmasının geri 
çağrılması karşılığında yed i  yüz ell i  
milyon akçelik bir tazminat kabul edi
liyordu. 
Talihsiz Muhsinzade Mehmed Paşa, 
ülkesinin o an için kurtuluşunu sağlayan, 
ancak gelecek için felaketine neden 
olacak anlaşmaya imza koyduktan yedi 
gün sonra üzüntüsi.inden öldü. 

Ülke Ufadıkça Ufalıyor 
Bir imparatorluğu onuru ve büyüklüğü 
pahasına kurtardıktan sonra ya sorumlu
lukla, ya da idamla ölmek gerekirken, 
Muhsinzade'nin zehri kemende tercih 
ettiği sanılmaktadır. Oysa sadrazam ye
niçerilerin itaatsizliğinin ve ayaklanma
larının cezasını çekti. 
Mil letler felaketlerine daima bir kur
ban ararlar. İstanbul'daki Avusturya el
çisi Thugut baronunun hükümetiyle 
yaptığı yazışmaianna göre, saltanat dö-
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neminin ilk günlerinde Sultan Abdül
hamid ' in gururu o derece artmıştı ki, 
din adamlarına ve şeyhül islama emir 
vererek, Kırım üzerindeki hakların
dan feragat edişini bir törenle kutlamak 
istemişti . 
İstanbul'un dış ında imparatorluk bir 
addan başka bir şey değildi. Yüksek rüt
beli tırnar sahipleri ile beylerbeyleri 
devletten büyük parçalar koparmaya 
devam ediyorlardı. 
Kuban Tatarlarının beyi, II .  Kateri
na'nın elinden asa ve taç alıyor. Vene
d)k' le işbirliği yapan İşkodra beylerbe
yi bağımsız bir ordu kuruyor ve kalele
rinde padişahın cellatlarına meydan 
okuyordu. Yanya Beylerbeyi Ali Paşa ise 
Arnavutluk ile Makedonya'nın bir par
çasını devletten ayırarak adeta bağımsız 
bir devlet koruyordu . 
Bağdat Beylerbeyi Ahmed Paşa da dev
leti tanımıyor ve Divan'ı küçümsüyor
du. Yaşlı bir Arap şeyhi Lübnanlı Maru
nileri, Baalbekli Dürzileri ve Filistinli 
Bedevileri çevresine toplayarak ovalara 
iniyor, Halep, Şam, Sayda, Trablusşam 
beylerbeyi ile savaşıyor, Akka'yı kendi
sine başkent yapıyordu. 
1 746'dan beri Mısır'da Divan'ın egemen
liği, yeniçeri ağalarının, isyancı Kölemen
Ierin ve Kahire beylerbeylerinin insafla
rına kalmıştı. İbrahim Paşa'nın içoğ
lanlarından olan Abaza Köle Ali, paşayı 
Mısır'dan kovuyor, kendi adına sikke 
bastırıyor ve hatta yıllık vergiyi ver
mekten bile vazgeçiyordu. 
Kızıldeniz'i ve Mekke dolayiarını ege
menliğine alarak Akka'daki Şeyh Da-

her'le birleşiyor ve birlikte isyanlarını 
sürdürüyorlardı. 
Kendisi İbrahim Paşa 'ya ihanet ettiği gi
bi maiyetinde olan Mehmed Bey de ona 
ihanet ediyor ve çölü n ortasında onu bir 
kılıç darbesiyle yere.seriyordu. Kendisin
den öncekilerden daha usta olan Meh
med Bey, egemenliğini sağlamlaştır
mak için Mısır beylerbeyini Kahire 'ye 
davet ediyor ve Osmanlılara sahte bir 
saygı gösteriyordu.  

Hasan Paşa' nın Başarısı 
Sultan Abdülhamid, sarayın eğlencele
rine dalarak Kaynarca Antiaşması'nın acı
sını unuttu. Geçmiş yıllardaki tutsaklık 
yaşamı yüzünden beş karısı ona bir ço
cuk verememişti. Gözdesi ve enişresi 
Kaymakam lzzet Mehmed Paşa, zarif ha
reketleri ve yumuşakbaşlı mizacıyla pa
dişahı eline geçirmişti. 
Bir tek adam, Kaptanıderya Cezayirli Ha
san Paşa bir çöl isyancısı ve serüvenci
sinin elinde çatırdamaya başlayan impa
ratorluğu kurtarıyordu. Akka Kalesi'nin 
top ateşi altında karaya çıkarma yaptı. Sa
vaş alanında asi Arapları bozguna uğrat
tı, kaçmaya çalışan Şeyh Daher'i kendi 
eliyle öldürdü, kafasını kestirip padişa
ha yolladı. 

Rusya'nın Beklentisi 
Kaynarca Antiaşması ile Kırım Türkle
rine tanınan bağımsızlık, Ruslar için bir 
süre sonra kullanacakları bir oyundan 
başka bir şey değildi. Bağımsızlık demek 
ya altınla satın alınmak, ya da Rus ordu
larına boyun eğmekti. 
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II. Katerina'nın elçileri, yürek
ten soyuna ve Osmanlı Ha
nedanı'na bağlı olan Dev
let Giray'a karşı kendi 
taraftarları Şahin Gi
ray'ı ayaklandırdı lar. 
Padişah, Devlet Gi
ray'ı kabul etti ve in
tikamının alıoacağına 
ant içti. Katerina, Ma
reşa! Roumiansov'a Os
manlı taraftarı Kırımiıla
rı ezmek için Dniester 
üzerinde bir ordu hazırla
masını emretti. 
Şahin Giray'ın muhafız kıtası içinde 
Rus askerlerini görmekten hiddetle
nen Kırımlılar hepsini kılıçtan geçirdi. 
Ruslar hemen yarımadaya girerek Os
manlı taraftarlarının kan ında Şahin Gi
ray'ın öcünü aldılar. 
Fransa XVI. Louis'nin isteği üzerine el
çisi Saint Priest vasıtasıyla arabuluculuk 
önerdi. 
Savaştan tam anlamıyla vazgeçilmedi. 
Fakat savaş Rusya'ya sağlanan yeni ayrı
calıktarla ileri tarihe atıldı. Çariçe meyve
sini daha iyi devşirmek için Kırım'daki 
anarşinin olgunlaşmasını bekliyordu.  
Dniester ağzında Karadeniz kıyısında ça
riçenin emriyle Kherson Limanı'nın ya
pımına başlan ıl dı . Bu arada, Kırım 'da, 
Poniatovski 'nin Lehistan'da oynadığı 
rolü benimseyen Şahin Giray, Kırımiıla
rı Moskof geleneklerine ve tutsaklığa 
alıştırmaya çal ışıyordu. Her ikisi de mil
letlerini uyutarak Rus saldırısına ze
min hazırlıyordu. 
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Kater ina 'n ın yeni aşığı Pat
Yomkin iltimasla geldiği ma

kamı hak etmek için sağ
lam başarılar elde et
mek istiyordu.  Seksen 
bin kişilik bir orduyla 
kırım'a yaklaştı. Ku
ban 'da Şahin Giray'a 
karşı ayaktanmış kar
deşinin isyanını baha

ne ederek Kırım'a sal
dı rmaya başladı. 

Ülkesi adına bu durum<'lan 
çok uranan Hasan Paşa, Kı

rım'ın ileri karakolı.ı sayılan Ta-
man Adası'na çıkarma yaptı. Prens Pat

yomkin, Hasan Paşa'nın Taman'ı hemen 
boşaltmasını istedi. 
Bu hakaretİn altında kalmayan Hasan Pa
şa, Rusların sözcülüğünü yapan Kırım
lıların başını vurdurdu. Kırım hanı ülke
sinin kapılarını Prens Patyomkin'in or
dularına açtı. Patyomkin'in bir komuta
nı Kefe'ye bir baskın düzenleyerek Şa
hin Giray'ı bile tutsak aldı. 

Ka terina'nın Acı Sözleri 
Adı Osmanlılara olduğu kadar Leh is
tan 'a da uğursuzluk getirecek olan Rus 
Generali Souvarov, Kuban'daki bağım
sız Kırım Türklerini boyunduruk altı
na aldı .  Rusların tutsağı olan Kırım 
han ı, Petersburg'a bir sadak, bir yay ve 
bir kaftan göndererek milleti üzerinde
ki hakkından feragat ettiğini ve bu 
hakkını Çariçe II. Katerina 'ya devret
tiğin i  bildirdi. 

Sultan I. Abdülhamid 



I I I .  S E L İ M  

Kırım'ın Rusya'ya tam anlamıyla bağlan
dığını gösteren bu olay hemen ödüllen
dirildi. Milletinin bağımsızlığını alçak
ça pazarlık eden Şahin Giray'a hiçbir za
man ödenmeyen bir buçuk milyon altın 
vaat edildi. lhanetin yaratıcısı aldatılma
ya iyice hak kazanmıştı. II. Ka terina'nın 
sessiz ve şaşkın dünyaya karşı yayınlan
dığı bir bild iri, Cengiz Han'ın haneda
nının bir bölümüne elkoyduklarını ilan 
ediyordu. 
Avrupa'da yükselen itiraz seslerine kar
şılık, her işgalci ülkenin sözcülerinde 
rastlanan biçimde uydurma bahaneler 
ileri sürülüyordu.  Çariçe bild irisinde 
şöyle diyordu: 
"Kaynağını bilmediğimiz oyunlada Ta
tarları kaygıya düşürüp, onları aralarına 
kargaşalığı ve ikiliği soktuktan sonra ha
zırlad ıkiarı tuzağa i tm eye çalışıyorlardı .  
Böylece, kendi seçtikleri bir hükümda
rıo otoritesi altında özgür ve bağımsız ya
şamaları için gösterdiğimiz gayretierin 
boşa gittiğini fark ettik. Durmadan Kı
rım meselesi üzerinde açılan görüşme
leri önlemek, Babıali ile yaptığımız son 
barışı sağlamlaştırmak, sürdürmek ve 
çevcemizde barış ve mutluluğu sağlamak 
için yaptığımız harcamaların haklı bir raz
ıninatı olarak Tarnan Adası ve Kuban da
hil olmak üzere bütün Kırım Yarımada
sı'nı imparatorluğumuza bağladık." 

Lehistan Paylaşıldı 
Zorbalığın hilekarlıkla bile gizlenmesi
ne gerek görülmeyen bu bild iri, İstan
bul' da büyük bir tepkiyle karşılan dı. 
Bencilliklerinden sessiz kalmayı tercih 
eden İngiltere ile Fransa'nın dışında öte-

ki bütün Batılı devletler, işbirliği etmiş
çesine seslerini çıkarmadılar. 
Nitekim her birinin geçmişlerinde baş
ka bir politik suç olduğu için bu yeni su
ça karşı seslerini yükseltemiyorlardı. 
Lehistan'ın ilk paylaşımı tamamlanmış
tı. Avusturya, İngiltere ve Fransa'dan giz
lediği bir anlaşmayla Vistül'ün batısını, 
aşağı Rusya'yı ve Volhanyo'yu işgal et
mişti. ll. Katerina'nın payına altmış bin 
kilometrekare, Prusya'ya ise elli bin ki
lometrekare toprak düşmüştü. 
Rusya'nın yayımladığı bildiride "Lehis
tan'a komşu iki devletle görüş birliğin
de olan Rusya, bu ülkeyi uzun süredir ra
hatsız eden kargaşalığa bir son vermek 
milletine daha düzenli, daha mutlu vt. 
daha sakin bir yaşam sağlamak için bu 
harekete karar vermiştir. Lehlerin neden 
olduğu haksız bir savaşta insanca ve pa
raca ortaya çıkan kayıpları telafi etmek 
üzere bütün Rusların haşmetl i çariçesi, 
hiç kimsenin itiraz ederneyeceği hakla
rını kullanarak bu çözüm biçimine karar 
vermiştir" deniliyordu. 
II .  Kateri na 'nın eliyle tahta çıkarılan al
çak Leh Kralı Stanislas August Poni
atovski yurdunun işgalini umursamazlık
la karşıladı ve çariçeyi kutladı. 

Şahin Giray İdam Edildi 
İngiltere'nin tek başına, işi silahlı çatış
maya kadar götüren yararsız ve sonuçsuz 
bir girişiminden ve Fransa'nın kuzeyin 
üçlü ittifakını daraltacağı kaygısıyla ha
reketsiz kalmasından sonra, Osmanlı 
Devleti de Kırım'ın ilhakını bir anlaş
mayla kabul etmek zorunda kaldı. Bu 

923 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

aşağılatıcı anlaşma, Aynalıkavak Anlaş
ması olarak bilinir. 
Ülkesini Ruslara açan ve milletini satan 
alçak Şahin Giray, ihanetinin ödülünü al
mak için bir süre Patyomkin'in maiye
tinde dolaştı. lhmal edilen, unutulan ve 
Rus prens tarafından ücreti ödenmeyen, 
ayrıca can sıkıcı bir hizmetkar olarak mu
amele gören Şahin Giray, utanç ve acı i
çinde İstanbul'a sığındı. 
Abdülhamid onu tutukiatarak Rodos'a 
sürdü. Cellat onu bekliyordu. ldamıyla Kı
rımlıların imikarnı alındı. Kırım'ın bu son 
hükümdarının geç ve yararsız idamı sıra
sında, tahta geçmek için işlettiği cinaye
ti, devletlerarası suçlarıyla onutturan Il. 
Katerina, dalkavukluk yarışına çıkmış 
krallar, elçiler ve gözdeleriyle birlikte ye
ni fethettiği toprakları ziyaret ediyordu. 
Çariçe tarafından desteklenen ve paray
la tutulan Kırımlılar kendi kanlarından 
bir imparatorluğa karşı Rusya'nın öncü 
kuvvetleri oluyorlard ı. Kırım'da bir yol 
taşı üzerine kazılan çifte anlamlı söz Rus
lara şöyle diyordu: 
"Bu yol Bizans'a gider." 
Görünüşte barışsever bir ziyaret olan bu 
gezi sırasında Avusturya imparatorları 
arasında en oynak ve en tedbirsiz olanı 
Il .  Joseph, her şeyi paylaşmak şartıyla 
Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı ya
pacağı her hareketi desteklerneyi öngö
ren bir anlaşma imzaladı. 

Joseph Cüretini Çok Pahalı 
Ödedi 
Kırım'da çariçenin görkemli Rusyası ve 
askeri hazırlıklar Divan'ı dehşetli biçim-
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de kaygılandırdı. Le histan 'da federasyon 
halindeki küçük cumhuriyetierin yaptı
ğı gibi Karadeniz'de ve Ege çevresinde 
Yunan cumhuriyetleri kurarak Osmanlı 
Devleti'ni anarşi içinde bırakmak fikri Or
lov kardeşler tarafından ortaya atılmıştı. 
Topraklarında çıkacak patlamaları önle
mek için tek çıkar yol olarak savaş gözü
küyordu .  Sadrazam Koca Yusuf Paşa, 
Fransa elçisini yanına çağırarak bu dev
letin kendilerine gerekli yardımı verip 
veremeyeceklerini anlamak istedi. Elçi, 
belirsiz dostluk sözlerinden başka bir şt:y 
verecek durumda değildi. Yüz elli bin 
Osmanlı, Tuna ve Dniester üzerine yü
rürken, Kaptanıderya Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa da Dniester'in ağzını kuşat
maya gitti. Özü Kalesi kuvvetleri ile Ha
san Paşa'nın deniz piyadelerinin Kilbu
run Kalesi 'ne yaptıkları saldırıyı Souva
rov geri püskürttü. 
Osmanlıların, Kilburun üzerine yaptık
ları sald ırıdan sonra Avusturya lmpara
toru II. Joseph, Rusya ile yaptığı anlaş
manın bütün maddelerine sadık kaldı. 
Avusturya, Macaristan'daki Semlin Ova
sı'nda ordularını toplayarak savaş ilan et
meden Belgrad Kalesi'ni gafıl aviarnaya 
karar ver d i. 
Pirinç taeirliğinden yurtseverliği sayesin
de sadrazamlığa kadar yükselen Koca Yu
suf Paşa, beklenmedik bir anda ortaya çı
kan bu düşmanı da karşılamak zorunda 
kaldı. Tuna ordusunun toplandığı Saf
ya'ya hareket etti. 
Hasan Paşa'nın yetiştirmesi olan Koca 
Yusuf Paşa o mevkie gelmesini ona 
borç! uydu. Kıskançlık imparatorluğun bu 
iki desteğini birbirinden ayırdı. Bu reka-
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bet bu seferin felaketle bin�ii�·�,j .. 
ne neden oldu. 
İlk önceleri savaş Osmanb
lar için başarılı geçti. Tu na 
kıyısından Özü Kalesi'ne 
kadar iki yüz elli bin aske
rin başında bulunan Ko
ca Yusuf Paşa, askeri ye
teneğini ve talihini Os
manlılara karşı denemek 
isteyen İmparator II. Jo
seph'in üzerine yürüdü. SI�!"' 
tina geçitlerinde çevrilen !m-
parator, bütün tutunduğu yer�;;;;, 
ri birer birer terk ederek geri çekildi ve 
sonunda Banat'ın işgal edilmesine engel 
olamadı. Asya kıyılarını işgal etmek için 
kentlere yapılan baskınlar, yakılan köy
ler, sürülen Macarlar İmparator II .  Jo
seph 'e çok pahalıya mal oldu. Oysa sa
vaşı kazaoacağına inanmış ve savaştan bir 
gün önce annesi Marie Therese'in meş
hur komutanlarından Mareşal Laudon'u 
çağırarak kılıcını ona kuşatmıştı. 
Prens Patyomkin ile Rus generalleri Ro
umiansov ve Souvarov, Boğdan ve Dni
ester'de önlerine dikilen Osmanlı enge
lini yıkmaya çalışıyorlardı. 1 7  Ekim'de 
Hotin Ka lesi düştü. Prens Patyomkin, 
Lehistan ve Kırım savaşlarında deneyim 
kazanmış yüz bin askeriyle Özü Kale
si 'ni  zorluyordu.  
Rusya'nın hizmetine giren Paul Jones 
adında Amerikalı bir korsanla, adını du
yurmaktan başka bir amacı olmayan 
Nassau prensi, seksen hafif gemiyle 
Dniester ağzında kuşatmaya yardımcı 
oluyorlardı. 

:Ru:s.lar Yirmi Bin 
Kişiyi Öldürdü 

Kaptanıderya Hasan Paşa 
mayıs ayında yirmi beş ka
dırga, on beş fırkateyn, 
kırk beş humbara topu 
ile Rus donanmasını kar
şılamak üzere Karadeniz'e 
açılmıştı. Souvarov, ku

ınulların arkas ına gizlediği 
otuz parçalı bataryasıyla Ha

·<;.an Paşa'yı esaslı bir bombar
d ı m.:�ı na tuttu. 

Hasan Paşa'nın öncü altı gemisi isabet 
alarak battı, kendi gemisi de savaş sırasın
da ağır yaralandı. Öteki yedi kadırga da bu 
dar ve sığ kanalda karaya oturdu. Rusla
rın bordalamasından ve kıyı bataryalarının 
güllerinden kaçan Osmanlı gemicileri 
denize atlayarak kıyıya erişmeye çalıştı. Kı
yıya çıkan Hasan Paşa ise başı elleri ara
sında, beyaz sakalı gözyaşlarıyla ısianmış 
bir halde gemilerinin felaketini izliyordu. 
Aceleyle artıklarını topladı, kurtarabildi
ği kırık dökük gemilerle hesap vermek 
üzere İstanbul'a döndü. 
Padişah ve milleti onu cesaretinden do
layı cezalandırmadı. Birkaç gün sonra ye
ni bir donanınayla hareket etti. Savaşa 
daha iyi hazırlanmış olan Nassau pren
si ile Souvarov 1 7  Aralık 1 788 tarihinde 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun son deniz 
umudunu da yok etti. 
On beş savaş gemisi, on sekiz fırkateyn, 
beş bin şehit ve altı bin tutsak Patyom
kin'in ganimeti oldu. 

Koca Yusuf Paşa 
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Otuz beş bin Osmanlı tarafından canla 
başla savunulan Özü Kalesi 26 Aralık'ta 
her iki tarafın otuz bin ölü bıraktığı çok 
kanlı bir savaştan sonra düşürüldü. 
Kentin tesliminden sonra garnizondan 
geri kalanlar ile halkın kıyıını üç gün sür
dü. Patyomkin 'in askerleri kadın, çocuk, 
yaşlı d inlemeden yirmi bin Kırım Tür
künü öldürdüler. 

Düşman Çok Dost Az 
Sultan I. Abdülhamid Özü Kalesi 'n in 
düştüğü haberini öğrenince üzüntüsün
den öldü.  
Saltanat dönemi uzun bir  can çekişme 
halinde geçmişti. İmparatorluğu keder 
içinde, Dniester'in önündeki kaleyi ka
na boğulmuş, Boğaz'ı Rus donanmasına 
açık, tersanesi boş, Yunanistan'ı  çariçe
nin dolaplarına hazır, Kuzey' i Osmanlı
ların aleyhine birleşik bir cephe duru
munda, Lehistan'ı işgal edilmiş ve par
çalanmış, Macaristan'ı Laudon'un ordu
ları tarafından istila edilmiş, II. Joseph'e 
karşı önceleri başarılı olan son ordusunu 
Patyomkin ve Souvarov'un önünde kay
gılı ve nihayet Fransa'yı da çıkmak üze
re olan ilk ihtilal kıvılcımlarına dikkat ke
silmiş durumda bırakmıştı . 
Osmanlı  İmparatorluğu şimdiye ka
dar böylesine çok düşmana ve böylesi
ne az dosta sahip olmamıştı. Divan 'ın 
bilgisizliği, devletin üzerine çöken fe
laketi görmelerine engel olan tek per
deydi .  Bu arada, Osmanlıların XVI .  
Louis'si sayılacak olan Selim adında 
bedbaht bir hükümdar tahta çıkmaya 
hazırlanıyordu. 

926 

Selim'in Özelliği Hüzünlü 
Çehresiydi 
Sultan I. Abdülhamid beşikte iki oğul bı
rakmıştı: Mustafa ve Mahmud. Ancak 
devletin yasaları, Avrupa'da saltanat na
ipliği denilen duruma izin vermediği için 
yeğeni Sultan Selim tahta çıkarıldı. 
Sultan I. Abdülhamid öldüğü zaman Sul
tan III .  Selim yirmi beş yaşındaydı. 
Amcası onu oğullarının rakibi gibi değil 
de ağabeyi gibi yetiştirmişti. Tahta çık
tığı zaman önündeki sorunlardan dolu
yı şaşkınlığa kapılmadı. 
Sultan Abdülhamid uzun zamandan be
ri ona sarayın gizli kapaklı işlerini ve Di
van'ın kaygılarını anlatıyordu.  Sonradan 
kendi çocuklarının vasisi olan Selim'i yu
muşak ve sevgi dolu bir padişah olarak 
yetiştirmek en büyük isteğiydi. Sultan 
Selim'in mizacı da Abdülhamid'in ders
leri ve öğütlerine kendiliğinden uyacak 
biçimdeydi. 
Zarif, alçakgönüllü ve dalgın çehresi, yüz 
hatlarının düzgünlüğü, yerinde düşünüp 
karar verdiğini gösteriyordu. Bilgeliği ya
şın ın çok üstündeydi. 
Düşüneeli bir alın, çoğu zaman yarı ka
palı gözler, Osman Bey'in burnu gibi kıv
rık bir burun, özenle taranmış kara bir sa
kalın dalgaları arasında zorlukla fark e
dilen ince bir ağız, bol fakat sakin bir 
kanla renklenmiş yanaklar, çiçek hasta
lığından kalmış hafif izler taşıyan es m er 
bir ten, ata binrnekten çok Divan toplan
tılarına ve namaza a lışkın biraz eğik bir 
cüsse ve nihayet imparatorluğun ve 
kendi felaketlerinin anısının ve gelece
ğinin fizyonamisi üzerine verdiği hüzün 
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Sultan III .  Selim'in ilk bakışta göze 
çarpan özellikleriydi. 

Artık S�vaş, Teknikle 
Kazanılıyordu 
Müslümanlara yaptığı ilk çağrısında As
ya'dan, Arnavutluk'tan, Bosna'dan ve 
öteki Rumeli eyaJetlerinden yüz elli 
bin gönüllü topladı. 
Osmanlıların kalbinde zayıflayan ne 
din, ne yurt, ne de ırk bilinciydi. Eksik 
olan, Avrupa'daki teknik ileriemelerin 
düzeyine çıkamamaktı. Il. Friedrich, Rus 
generalleri Roumiansov, Souvarov ve 
Mareşal Laudon tarafından geliştirilen 
ve sayıca üstünlük ile kişisel cesaretin, 
taktik ve taburların yeni mekanizması 
önünde eridiği savaş bilimiydi. Savaşla
rın sonucunu artık teknik olanaklar, d i
siplin ve yönetme taktikleri belirliyordu. 
Silahsız, düzensiz ve disiplinsiz bir ordu
nun bir sürüden farkı olmayacağını bi
lenler, isyancı yeniçerilerin bu unsurla
rı Hıristiyanlara kaptırmasından utanç 
duyuyorlard ı. 
Sultan III .  Selim tahta geçer geçmez, 
Macaristan 'da lmparator II .  Joseph 'i  
yenen Koca Yusuf Paşa'yı sadaret'ten az
lederek yeniçerileri kızdırdı. Onun ye
rine devletin mühürleri Vidin Seraske
ri Hasan Paşa'ya verildi. Gözden düşen 
Koca Yusuf Paşa buna karşılık ne yaşa
mını, ne de servetini kaybetti. Onumy
la gittiği sürgün yerine efendisinin ba
ğışlarını ve ordunun sevgisini götürdü. 
lşkodra'nın asi paşası Mahmud, Sultan 
Mustafa 'ya karşı ileri sürdüğü suçlama-

larla bir ilgisi olmayan genç bir padişa
hın bütün imparatorluğa yaptığı çağrı sı
rasında cezasız kalan isyanından dolayı 
büyük pişmanlık duydu. 
Mahmud Paşa, Sultan I I I .  Selim'e, 
kendisini desteklemek üzere gelmiş 
bulunan Avusturyalı temsilcilerin kel
lerini göndererek bağlılık gösterdi ve 
Avusturya ile yapılan savaşlarda dene
yim kazanmış on bin Arnavut askerini 
devletin emrine vererek kendini bağış
la ttı. 

Zafer U man Ordu Bozguna 
Uğradı 
Dniester'deki başarısızlığı İstanbul'da 
gözden düşmesine neden olmayan Ce
zayirli Hasan Paşa, serasker unvanıyla 
Rusların önündeki öncü kuvvetlerin 
komutanlığına getirildi. Kendinden ön
ceki Sadrazam Koca Yusuf Paşa 'nın 
Avusturyalılar üzerindeki başaniarına 
özenen yeni sadrazam, yüz bin adamın 
başında Cobourg prensini ezmeye gider
ken, Hasan Paşa'nın da General Souva
rov'un Avusturyalılarla birleşmesini ön
lemesi için sağ taraftan Rusların üzeri
ne yürümesini istedi. 
Sadrazarnın ustaca hazırladığı bu plan
dan haberi olan ve öncü kuvvetlerinin sa
yıca üstünlüğü karşısında çekilmeye 
başlayan Cobourg prensi, Rus generalin
den yardım istedi. Souvarov'un özelliği, 
savaş sırasında yıldırım gibi hareket et
mesiydi .  Ona göre düşmanın zamanını 
almak demek, zafere ulaşmak dem ekti. 
Cobourg prensinin çağrısına "geliyo
rum" diye kısaca yanıt verdi. Birkaç gün-
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lüğüne Hasan Paşa'nın önünden çekilen 
ordusu bir saat sonra Rymnik I rma
ğı 'nın yanında sıkışmış kalmış olan 
Avusturya ordusuna yardım etmek için 
adeta koşuyordu. Bu ırmağın kenarında
ki tepeler üzerinde karargahını kurmuş 
olan Sadrazam, ertesi gün Avusturya or
dusunu yok edebileceğini tasarlıyordu. 
Gün doğmadan önce Rusların ani ve 
amansız saldırısı karşısında kurduğu ha
yalİn suya düştüğünü anladı. Çünkü iki 
ordunun birleşeceğini hesap etmemişti. 
Sadrazam, Osmanlı öncü kuvvetleri ta
rafından ele geçirilen Rus kurmay subay
larından birine Rus ordusunun komuta
nının kim olduğunu sordu. 
Tutsak Rus "Souvarov" dedi. Sadrazam 
gayet safbir biçimde kendi kendine "So
uvarov Özü Kalesi önünde aldığı yaralar
dan ölmüştü" diye konuştu. 
Aynı anda Suvarof kare düzeninde otuz 
iki taburoyla Rymnik'in ötesindeki ova
yı dolduruyor, sadrazarnın on beş bin si
pahisinin cesaretini süngüleriyle kırıyor
du. Osmanlıların ileri mevkilerini ve is
tihkamlarını ele geçiriyor, yeniçerileri iki
ye bölüyordu.  Osmanlıların piyadeleri
ni, cesaretleri artmış Avusturyalılara bı
rakarak sadrazarnın karargahına bütün 
ağırlığıyla yükleniyordu. 
Gündoğumundan üç saat sonra sadraza
rnın yüz yirmi bin askerinden yirmi ye
di bini yaralanmış, on bini tutsak düş
müştü. Savaş alanında çadırları, yükle
ri, topları bırakarak, sadrazaını da peşle
rinden sürükleyen altmış bin kaçak kal
mıştı. 
Cobourg prensi ile komutanlık onurunu 
ve zaferin şanını paylaşmak için en ufak 
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bir girişimde bulunmayan General So
uvarov, kazandığı zafer için çariçeden, 
Rymniski unvanını aldı. O günden itiba
ren Rusya Souvarov'un kişiliğinde yal
nızca bir kahraman değil, Avrupa'nın bi
rinci komutanını da görmeye başladı. 

Cariçe, Souvarov' a 
Armağanlar Verdi 
Rymnik başarısıyla birlikte o çağın on se
kiz yılını zaferleriyle dolduran bu gene
ral yanılmayan savaş içgüdüsüyle bir gi:Jk
taşı gibi ortaya çıkmıştı. 
Eski Rusya'nın savaş ve devlet adamları
nın gözbebeği olan ve Moskova'da doğan 
generalin babası, diplomatlıkta parlak bir 
geçmişe sahip olduğu için oğlunu da ay
nı mesleğe sokmak istiyordu. Oysa Gene
ral Souvarov ders çalışmaktan hoşlanmı
yordu. Şanlarını savaş alanlarında kanla
rıyla yazan birkaç kahramanın yaşamöy
küsünden başka tarih kitabı okumamış
tı. Anibal'in inatçılığı ile Demirbaş Şarl'ın 
cesareti onun hayran olduğu iki özellikti. 
Avrupa'ya dehşet salacak yeni bir taktiği 
ş imdiye kadar barbar olarak bilinen Rus 
ordularına uygulamak istiyordu. Bu düşün
ce, genç Souvarov'a tüm meslekdaşların
dan ayıran üstün bir beceri kazandırıyor 
ve onun talihini yaratıyordu. 
Bir de buna fizik güzelliği eklenince kı
sa zamanda askerlerin taptığı bir komu
tan olmuştu. Çariçeye saygıdan da öte, 
tapareasma bağlıydı. Gerek Lehistan'da, 
gerek Osmanlılarla yaptığı savaşlarda de
neyimli bir asker olarak yeniden ortaya 
çıkması, Sultan lll .  Selim için gerçekten 
talihsizlikti. 
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Katerina, Souvarov'un Orlov ve Pat
yomkin'den daha yararlı bir gözde ola
cağını sezdiği için, ona üzerinde "sadra
zamın galibine" yazılı pırlantalardan ya
pılmış bir defne dalı ile bir kılıç armağan 
etmiş, iltifatta bulunmuştu. 

��a İsmail, Ya Ölüm" 
Souvarov elde ettiği zaferi kutlamak 
için ordusunu terk etmedi ve kış ı Ber
lat'ta geçirdi. Cobourg prensi de Eflak'ta 
konaklıyordu.  Fransız İhtilali, II .  Jo
seph'in kız kardeşi olan Kraliçe Marie 
Antoinette ' i  devletin başından uzak
laştırdığı için Fransa da Avusturya itti
fakından kopmuştu. 
IL Joseph için Tuna'dan daha önemli ha
le gelen Ren, Avusturya imparatorunu, 
ordu larını Osmanlı sın ırından geri çek
meye zorlamıştı. Fransız Ihtilali böyle
ce Osmanlı Devleti'ni kaygı verici bir it
tifaktan kurtarmış oldu. 
Tek başına kalan Souvarov, Prens Pat
yomkin tarafından Prut'un ötesine çağ
rılmıştı. Bender'de zevk içinde vakit ge
çiren Patyomkin, çariçeye Osmanlılara 
kalkan görevi yapan ve şimdiye kadar ele 
geçirilmemiş olan İsmail kentinin anah
tarlarını yollamak istiyordu. 
Serasker Hasan Paşa'nın kornurasında 
kırk bin seçme asker yurtlarının bu 
önemli kalesinde ölmeye karar vermiş
lerd i. "İsmail kenti Rusların eline geç
meden önce göğün yere değdiğine her
kes tanık olacak" deniyordu.  
İsmail, Besarabya'nın güneyinde Tuna 
üzerinde kurulu eski bir Osmanlı ken
ti ve kalesiydi ve 1484'te Il. Bayezid ta
rafından ele geçirilmişti. 

Souvarov düşmana önem vermiyordu. 
Rus generali için kuşatma, saldırı demek
ri. Askerlerinin cesetleriyle hendekleri 
dolduruyor, taburlarıyla surları yıkmaya 
uğraşıyordu.  Ordusunu iki büyük alaya 
ayırdı. Birini Tuna tarafında, ötekini ka
ra tarafında mevzilendirdi. 
Askerlerine parolası "Ya İsmail, ya 
ölüm!" oldu. İki koldan başlatılan saldı
rı gece karanlığında başladı. 
Gün, daha İsmail kentinin camilerinin 
kubbelerini aydınlatmaınıştı ki, volkan 
patlamasını andıran top ateşi altı�da 
kalan surlar Ruslar tarafından işgal edi
liyor ve bir gedikte ölen seraskerin ce
sedi üzerine basan Souvarov taburlarını 
kente sokmaya çalışıyordu. Top ateşi al
tında kalan her ev saldırganların ve sa
vunucularının üzerine yıkılıyordu.  

Kıyımdan Kurtulanı 
Hordak Sandılar 
Her iki ırk da yeminlerin i  aynı kahra
manlık ve fedakarlıkla yerine getirme
ye çalışıyor, Ruslar yenmeye, Osmanlı
lar da yenilmemeye çabalıyordu. Souva
rov'un sekiz kola ayrılmış olan altmış bin 
askeri, cehennemİ andıran sokaklardan 
İsmail kentinin merkezine ilerliyordu. 
Kadın çocuk yirmi bin Osmanlı, yaylım 
ateşinin üzerine atılıyor, alevlerde kav
ruluyor ve devriten minareterin altında 
can veriyordu .  Ellerine yarağan ve şehit 
askerlerin tüfeklerini geçiren genç kız
lar, Rustarla boğaz boğaza geliyor, şehit 
olan büyüklerinin cesetleri üzerinde 
onları hançerliyorlardı. Her yaştan, her 
cinsten altmış bin İsmail halkı, önce sa-
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vunmasını, sonra direnmesini ve nihayet 
can çekişmesini on saat uzattı. 
Ruslar tarafından yaralıların öldürülme
si ve evlerin yağmalanması üç gün, üç ge
ce sürdü. Saldırıda cesaretli olduğu ka
dar, zaferde de vahşi olan Souvarov, Os
manlı askerlerini hayvanlar gibi teslim al
dı .  Bu uzun ve kanlı kıyım sırasında el
li bin Osmanlı şehit edildi. 
Soğuktan iyice sertleşmiş olan toprak 
ölülerin gömülmesine olanak vermiyor
du. Souvarov'un ordusu gedikler üzerin
de şehit edilen otuz üç bin askerin, ölü 
on bin atın ve kentin işgal edilmesinden 
sonra kılıçtan geçirilen on beş bin kadın, 
çocuk ve ihtiyarın cesetlerini Tuna'ya 
ancak bir haftada atabildi. Bu kıyımdan 
kendisini Tuna'ya atarak sadece bir 
Osmanlı kurtulabilmişti. Sadrazam ve or
dusu onu İsmail'den gelen bir hordak gi
bi karşıladı. 

Rus Hayranlığı 
Rusların ganimeti çok büyük oldu. İki 
yüz top, iki yüz kırk beş tuğ, cephane
liklerde yığınla gü lle ve bomba, mahzen
lerde saklı çuval çuval barut, pirinç, şe
ker, kahve, yulaf, on bin cins at, Osman
lı ordusunun eşyaları, milyonlarca akçe, 
silahlar, çadırlar, halılar, koşum takımla
rı, değerli taşlar, özel hazineler akıttık
ları kanın bedeli oldu .  II .  Katerina'nın 
adıyla birlikte General Souvarov'un adı 
da bütün dünyaya yayıldı. Hıristiyanlık 
onun kişiliğinde Timur'unu bulmuştu. 
İşlenen cinayetler unutuldu, yalnızca za
fer konuşuldu. 
İnsanlar başkaları hakkında ileri sürdük
leri hükümlerde alçakça davranır. Sava-
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şa daha büyük şan vermek için kıyıını 
görmezden gelmek ırklarının işledikle
ri toplu cinayetleri destekler. 
Souvarov tarafından bir kişi kalıncaya ka
dar kılıçtan geçirilen İsmail kenti, bir za
ferden çok bir katilin şanını ortaya ko
yar. Fakat Il .  Katerina, Voltaire'den be
ri, İngiltere ile Fransa 'nın şöhretli kişi
lerin dünyasını eline geçirmişti. Aşırı Rus 
hayranlığı Avrupa kabinelerinin de ba
şını döndürüyordu. 

Hasan Paşa Halkın 
Tepkisine Kurban Oldu 
İsmail ' in düşüşü üzerine İ stanbul'da 
duyulan acı Sultan III .  Selim'i titretti. 
Bozgunun sorumluluğunu yükleyecek 
ve halkın kızgınlığını padişahın üzerin
den çekecek bir kurbana ihtiyaç vardı. 
Sultan III .  Selim, kahraman Hasan Pa
şa'yı masum olduğunu bile bile cellata 
teslim etti. Kahramanlık ve inanç için
de yaşlanmış olan Hasan Paşa başını, 
şimdiye kadar çok kez kanını uğruna 
akıttığı efendisine verdi. Dudaklarından 
itiraz sesi yükselmed i. 
İdamını isteyen padişah için dua etti. İh
tiyarlığıyla ölüme, erdemiyle de haksız
lığa boyun eğdi .  
imparatorluk böylece içine düştüğü 
tehlikeleri cesareti, yeteneği ve şöhretiy
le göğüsleyebilecek olan tek denizciyi, 
tek savaşçı komutanı ve tek devlet ada
mını kaybediyordu. Bütün vücudu kur
şun ve kılıç yaraları dolu olarak kalbi yur
du için çarpan bir kahramandı. Bu olay, 
halkın hiçbir zaman bastırılamayan hid
detine, kudret ve şanı feda eden bir hü-
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kümdar için hiç de iyi bir başlangıç ol
madı. 
Macaristan'da Avusturya İmparatoru II. 
Joseph'e karşı başarılı olan Koca Yusuf 
Paşa, sürgün yerinden geri çağrılarak 
ikinci kez sadrazamlığa atandı. 

Fransız ihtilaliAvrupa'da 
Yeni Dengeler Doğurdu 
O sıralarda İmparator I I .  Joseph bütün 
yenileşme, savaş ve şan hayallerinin 
boşa çıktığını görerek ve Osmanlılara 
karşı Çariçe I l .  Katerina'nın nezdinde 
yaptığı bağışlardan kuşkulanmaya baş
layarak son nefesini verdi. 
Küçük bir sahnede büyük hükümdar, 
büyük bir sahnede ise küçük hükümdar 
olarak gözüken I l .  Leopold, Floran
sa'dan gelerek Avusturya 'nın baş ına 
geçti. Babıali ile barış yaparak, bütün dik
katini ve ordularını Fransa'nın ihtilal ha
reketine kendilerini kaptıran Belçika ve 
Hollanda üzerine çevirmek istiyordu. 
Bulgaristan'da Swischtow kentinde re
isülküttab, Luchesini markisi, Prusya 
Bakanı Keith, İngiltere elçisi ve Avus
turya temsilcileri arasında görüşmeler 
başlad ı .  
4 Ağustos 1 79 1  tarih inde Almanya ile 
Osmanlı Devleti arasında eşit ve çabuk 
bir barış imzalandı .  Rusya ile yapılan 
savaşın sonuna kadar rehin tutulacak 
Hotin dış ında,  Mareşal Laudon 'un  
yaptığı bütün fetihler Babtali 'ye iade 
edildi . 
Viyana ve Berlin'deki müttefiklerinin çe
kilmesinden önce canı sıkılan I I .  Kate
rina, sonunda itidal göstermek yerine sa-

vaş yorgunluğunu tercih etti. Almanya'ya 
yerleşmiş İtalyan d iplomatlarının en hi
lekar ve en usta olanı, Luchesini markİ
si, Rusya'yı 1 792 Ocak ayında Yaş An
tlaşması'nı imzalamaya ikna etti. Osman
lı İmparatorluğu'na barış sağlar gibi gö
züken bu anlaşma, aslında bir ateşkes
ten bJşka bir şey değildi. Ruslar, Bug ile 
Dniester arasında kalan bölgeyi Özü Ka
lesi'yle birlikte muhafaza edeceklerdi. 
Ruslar bir süre sonra orada eski Osman
lı Limanı Hocapaşa'nın yanında Karade
niz'in İzmir' i olacak Odessa kentini ku
racaklardır. 

N apoiyon'un Politikası 
Askeri, silahı ve gemisi tükenmiş olan 
Osmanlı İmparatorluğu, Sultan I I I .  Se
lim döneminde bir süre daha nefes ala
bild i .  1 791  yılından 1806'ya kadar önce 
Fransa'da, sonra bütün Avrupa kıtasın
da süren ve İngiltere'yi Avrupa bağım
sızl ığının son kalesi olarak bırakan yeni 
düşüncelerin neden olduğu mücadele, 
OsnHnlı  İmparatorluğu 'nun gözlerini 
kuzey sı n ırlarından, Avusturya ile Rus
ya'nı n bakışlarını da İstanbul'dan çevir
ıneye zorlamıştı. Batı ile Doğu dünyası 
arasında kesin egemenliğini sürdüren II.  
Katerina bu sırada ölmüştü. Çar olan oğ
lu Pavel, I I .  Petro gibi, bir saray suikas
ti sonunda yatağında boğazlanmış, impa
ratorluğu Çar Aleksandır'a bırakmıştı. 
Fransa'ya karşı bazen birleşerek dövü
şen Avusturya, Prusya ve Rusya, Osman
lı lara karşı bunca zamandır takındıkları 
düşmanca tavırlardan dolayı, Fransa'ya 
karşı ortak bir cephede toplanmaya ce
saret edemed i. 
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Sultan III. Selim, Fransa Cumhuriyeti'ne 
karşı önce şaşkın, sonra tarafsız ve eli açık 
davrandı. N apoiyon Bonapart tarafından 
Mısır ve Suriye'ye karşı saygısızca yapı
lan ve politik olmayan sefer, padişahı sa
vaşa itti. Kısa ve talihsiz bir savaştan son
ra sadrazarnın ordusu Mısır'da bozguna 
uğradı. 
O seferin ayrıntılarını bu kitaba almadım. 
Sonapart'ın Mısır'ı eline geçirdikten 
sonra ordusunu ve fetih girişimlerini na
sıl terk ettiği, Fransa'ya gelerek tahta 
oturduğu bilinmektedir. ' 

Fransa 'ya dönen ve iktidara geçen Na
polyon Bonaparte, Mısır fethinden tama
men vazgeçti. Fransa ile Osmanlı İmpa
ratorluğu 'nu barıştırmak için 7 Aralık 
1801 tarihinde bir barış anlaşması imza
tadı. Fransız hükümeti ile bu anlaşma
yı imzalayan Babıali, yine de, 1 798 yılın
da Directoire yönetiminin Mısır'da kış
kırttığı savaş sonrasında İngiltere ve 
Rusya'yla imzaladığı ortak savunma an
laşmasına belirli bir ölçüde bağlı kalma
yı sürdürdü. 

1 Alphonse de Lamartine'in Fransız okurlarının kendi tarihlerini bileceklerini göz önünde tutarak, kitabında Napolyon'un 
Mısır Seteri'ni yorumladıktan sonra, ayrıca gelişen olayları anlatmaya gerek görmemesi pek doğaldır. Ancak bu ese
rin konu olarak aldığı tarih dil imi ( 1 2 99-1839) içindeki olayların akışını aksatmamak için, Napolyon Banapart'ın Mısır 
Seteri'nde ortaya çıkan öteki gelişmeleri aniatmayı uygun bulduk: Napolyon ilk önce Malta'ya geldi ve 12 Haziran 1 798 
günü adayı işgal ederek Saint Jean Şövalyeleri Haçlı hükümetine son verdi. Fransız donanması iskenderiye önlerıne 
1 Temmuz 1 798'de ulaştı. Donanma irili ufaklı dört yüz yirmi yedi savaş ve ulaşım gemisinden oluşuyordu.  Bu donan
manın taşıdığı asker sayıyı da yirmi beş bin idi. Gerek gemi sayısı, gerekse asker sayısı çeşitli Batı ve Doğu kaynakla
rında çok değişiktir. Na palyon 1 Temmuz akşamı iskenderiye'nin batısına asker çıkardı, şafak vakti de kente saldırdı. 
iskenderiye'de savunma için yeterli kuvvet olmadığı için kent teslim oldu. Arapların "Bunaberdi" dedikleri geleceğin 
Fransa imparatoru, burada yayımladığı i lk bildiride "asi Kölemenlere karşı Istanbul hükümetini takviye etmek ve Fran
sız ticaretini korumak için geldiği" biçimde tuhaf bir açıklama yaptı. 23 Temmuz'da Kahire'yi işgal etti. Ebu Hur Ko
yu' nda 1 Ağustos 1 798'de Amiral Brueys komutasındaki Fransız donanması, ünlü Amiral Nelson komutasındaki in
giliz donanması tarafından birkaç saat içinde yok edildi. Böylece Na palyon'un Fransa'yla bağlantısı kesildi ve Mısır'da 
hapis durumuna düştü. Osmanlı imparatorluğu 2 Eylül 1 798'de Fransa'ya savaş ilan etti . 18 Mart 1 799'da Mısır'dan 
Suriye Seteri'ne çıkan Napolyon Akka'yı kuşattı. Ancak istanbul'dan gönderilen yedi yüz kişilik Nizam-ı Cedid birliği
ne ek olarak üç bin Nizam-ı Cedid askerinin daha gelmesi, Fransız generalinin geri çekilmesine neden oldu. Fransız
ların geri çekilmelerinde orduda çıkan veba salgını da etkili oldu. Napolyon altmış dört gün süren kuşatmayı kaldır
dıktan sonra Yafa ve Gazze'de de tutunamadı. 1 4  Haziran 1 799'da yenilgisini belli etmemek için zafer alayıyla Kahi
re'ye girdi. General Napolyon'un yanındaki komutaniarına "Eğer Akka direnmeseydi, belki Doğu imparatoru olurdu m" 
dediğinden söz edilir. 25 Temmuz 1 799'da Köse M ustafa Paşa komutasındaki seksen Osmanlı gemisi, ingil iz donan
masının da yardımıyla Ebu Hur'a sekiz bin asker çıkardı. Kahire'den hızla gelen Napolyon'un süvari saldırısı püskür
tüldü ve bir hafta sonra kale ele geçirildi. Ve nihayet 22 Ağustos 1 799'da Napolyon ingi l izlere belli etmeden iki kü
çük gemiyle ülkesine kaçtı. Kaçışındaki etkenler arasında büyük bir Osmanlı ordusunun yaklaşmakta olması da gös
terilir. Ancak Na palyon askerlerini Mısır'da bırakmış olduğu için Fransa'da bir fatih gibi karşılandı. Ülkesindeki politik 
kargaşalıktan da yararlanarak yönelimde egemenliğini kurdu. Napolyon 1 Temmuz 1 798'de ayak bastığı Mısır top
raklarında tam bir yıl, bir ay ve yirmi bir gün kaldı. 27 Haziran 1 801  'de Mısır'ın boşaltılması hakkında anlaşma imza
landı. Osmanlı ordusu 1 O Temmuz'da Kahire'ye, 26 Ağustos'ta iskenderiye'ye girdi. Fransız ordusu iskenderiye'de 2 
Eylül 1 801 'de teslim oldu. Böylece Mısır'da üç yıl, iki ay, bir gün süren Fransız işgali son buldu. Bu başarı üzerine Is
tanbui'da dört gün dört gece şenlik yapıldı ve Sultan l l l .  Selim' e "Gazi" unvanı verildi. 
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Padişah İki Arada Bir 
Derede Kaldı 
Askeri ve yönetici şöhretiyle Divan'ın 
bile gözünü kamaştıran bir kahraman.ın, 
Mısır'a yaptığı seferi bağışlamaya heves
li görünen Sultan II I .  Selim, 1 805 yılın
da Alman İmparatorluğu'nun dağılma
sını hayranlıkla karşıladı. N apoiyon Bo
na part, padişahın en yakın ve hırslı 
düşmanlarını perişan ederek öcünü alı
yordu. 
Austerlitz Savaşı ve Ren Konfederasyo
nu 'nun kurulması, Sultan III. Selim'e ki
şisel başarılar olarak gözüküyordu . Hat
ta padişah, 1806 yılında Prusya, Rusya ve 
N apoiyon arasında çıkması muhtemel sa
vaşın, Macaristan ve Prut üzerine yayıl
ması halinde Fransa lehine müdahale et
meye de hazırlandı. Bu olaylar kendisi
ne kuzey ittifakının elinden ald ığı Özü 
Kalesi, Bender, Dniester, Tu na ağzı ve 
Kırım'daki topraklarını iade edebilirdi. 
Eğer Fransa kolunu uygun bir biçimde 
uzatabilecek bir politikaya sahip olsay
dı, Osmanlı bütünlüğü yeniden kuru
labilirdi. Ancak Sultan I I I .  Sel im'in 
bu düşüncelerini izleyen ve silahlanına
sından kaygıtanan İngiltere ile Rusya, 
onu bazen tatlıl ıkla, bazen zorla Fran
sa'ya karşı savaş ilanma sürüklemek is
tiyordu.  
Bir  yandan İngilizlere ve Ruslara karşı 
müttefik olmanın verdiği sorumluluk, 
öte yandan Fransızlar için duyduğu giz
li düşünceler arasında bocalayan Sultan 
II I .  Selim, devletin hastalıklı bir organı 
olan orduyu yeniden düzene sokarak im
paratorluğunu yenilernek istedi. 

İ darnma ağladığı XVI. Louis gibi, tama
men Osmanlı İmparatorluğu 'nun hayrı
na bir düşüncenin etkisiyle hareket 
eden padişah, er geç yaratıcısını yutacak 
olan bir devrim hareketine girişıneye ka
rar verdi. 
Şimdi sıra, Yeniçeri Ocağı 'na karşı ya
pılan devrim hareketinden söz etmeye 
geldi .  

Yeniçeriler, Ocaklarını 
Kutsal Sayıyordu 
Yeniçeriler, imparatorlukla yaşıttı. On
lar yalnızca bir silahlı kuvvet değil, bir 
dernek haline de gelmişlerdi. Üstelik ör
gütlerinin kutsal bir yönü de vardı. Baş
langıçta Anadolu 'nun çok ünlü bir der
vişi olan Hacı Bektaş Veli tarafından kut
sandıklarından, bu kursamayı her zaman 
hatırlatmak amacıyla, o dervişin yenini 
başlarına şapka olarak kabul etmişlerdi. 
Böylece hem din, hem de yu rtseverlik 
adlarını kutsal kılıyordu. 
Sayıları yüz bine kadar çıkan yeniçeriler, 
İstanbul'dan başka başlıca kentler olan 
Bağdat, Şam, Halep, Edirne, Bursa ve İz
mir'de de bulunurlardı. 
Devletin kasasından maaşlarını alırlar, or
ta adı verilen bölümlere ayrılırlar ve ge
nellikle kendilerinin seçtiği subaylar 
ve generaller tarafından yönetilirlerdi. 
Yeniçeri ağası denen başkomutanları 
padişah tarafından atanırdı. Bu kişi, 
sadrazamdan sonra devlette en fazla 
çekiniten kimseydi. Ağanın hem sivil, 
hem de askeri görevleri vardı. 
Başkentin düzeni ile padişahın sarayının 
korunması yeniçeri ağasına bağlanmıştı. 
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Fetihlerdeki Önemleri 
Gerekli durumlarda ve peygamberin 
kutsal sancağı sadrazarnın arkasında gö
ründüğü zaman yeniçeriler Osmanlı  or
dularının daima ilk sıralarını işgal eder
lerdi. Bu kutsal bayrağın görünmesi, 
Osmanlıların zaten doğal olan kahraman
lıklarını birkaç kat daha artırıyordu. 
Osmanlıların, Türkistan'dan gelip de 
Anadolu 'ya ayak basmalarından sonra 
adım adım İzmir, Bursa, Edirne, İstan
bul, İskenderiye, Bağdat ve Kahire 'yi 
fethetmeleri ile n ihayet Viyana kapıla
rına dayanmaları bir ölçüde hep bu ye
nilmek bilmeyen yeniçeriler sayesinde 
olmuştu. 
Her geçen gün devletin sınırlarını daha 
ileriye götüren ve imparatorluğun birer 
canlı istihkamları sayılan yen içeriler, 
Müslümanların gözünde yurt ve din 
kadar kutsal bir duruma gelmişlerdi. 
Dini ve askeri kişileri ile, hem ruhban, 
hem de egemen sınıf olan din adamla
rının doğal müttefiki olan yeniçeriler, 
bu çifte baskılarını milletin ve hatta pa
d işahların  üzerinde hissettirmekten 
geri kalmadılar. Her an kaygı duyulan 
bu kuvveti dikkate alma zorunlu luğu 
vardı .  
Büyük kentlerde işçi ,  esnaf, küçük 
tacir gibi meslek sahiplerinin yeniçe
riliğe kabul edilmesi, devlet eliyle ma
aş ödenmesi bu durumu daha çekilmez 
bir hale getirdi. Bu yolla büyük kent
lerde kamuoyunun bütün kuvvetini el
lerine geçirdiler. Böylece silahlı bir soy
lular yönetimi i le örgütlü bir halk yö
netimi kurdu lar. B i rincisiyle zalim 
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olurlarken, ikincisiyle gürültücü, ayak
lanmaları hemen bastıran ya da ayak
lanmayı destekleyerek bastırı lmasını 
önleyen, mi l let ile padişah arasına gi
ren, halkı sarayla ya da sarayı halkla teh
dit eden ve her ikisinin felaketi üzerin
de tek başına yükselen bir güç durumu
na geldiler. 
Maaşları devlet hazinesini fakirleştiri
yordu.  Sultan I I .  Bayezid dönemin
den beri bir devlet yasası halinde her 
yeni padişahın tahta çıkışında muazz<ım 
bir toplam tutan u lufe alıyorlardı. Bu 
yüzden s ık sık padişah değiştirmek ve 
hatta öldürmekte büyük çıkarları vardı. 
Saltanatta geçirilen her yıl için, onlar
dan a ltın karşılığında destek ve ayrıca
lık satın almak gerekiyordu .  Onların 
desteğini kazanmak isteyen padişah, 
devletin savunması ya da yönetimi için 
ayrı lan paradan büyük fedakarlıklar 
yapmak zorunda kalıyordu. Aksi durum
da o padişahın tahtan indirilmesi işten 
değildi . 

Yaptıkları Her Şey Devleti 
Çökertti 
Kontrolsüz kalmaları yüzünden zalimle
şe n, ahlakları bozulan ve gevşeyen ye
niçeriler XVIII .  yüzyıl ın başlarından 
beri bunca kusuru giderecek olan disip
lini, yurtseverliği ve cesareti kaybetmiş
lerdi. Avusturya ve Rusya'ya karşı yapı
lan son savaşlarda komutanlarını alçak
ça terk etmişler, sadrazaını boğmuşlar, 
padişaha yeteneksiz komutanları seçme
si için baskı yapmışlar, o komutanları da 
terk etmişler, seraskerleri ihanetle suç-
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lamışlar, imparatorluğu felaketin kuca
ğına atmışlardı .  
Düşman önünde zayıf ve disiplinsiz ka
lırken, direniş ve kuvvetlerini hüküme
te ve millete karşı göstermişlerdi. Mil
let can çekişiyor, padişahlar devriliyor, 
imparatorluk parçalanıyor ve Osmanlı adı 
Asya ile Avrupa'da saygınlığını yitiriyor
du. Kendi ordusu tarafından boyundu
ruk altına alınan, fakir düşürülen, zülme
dilen, ihanete uğrayan ve boğazlanan 
devletin kalan yılları sayılacak kadar 
azalmıştı. 

Sultan Hanımların 
Etkinlikleri 
Sultan III .  Selim'de bu asker sınıfını kö
künden kazımak düşüncesi nas ıl doğ
muştu? 
Bu padişah, enerjik mizaçlı ve deha sa
hibi bir anne tarafından yetiştirilmişti. 
Hükümet işlerinin sırlarına vakıf ve sa
ray entrikalarına alışmış gözde sultanlar, 
tahmin edilenin aksine, sarayın gölgesin
de karakterlerini ve politik dehalarını ge
liştirmek olanağına da sahiplerdi. 
Bu güzel cariyelerin uzun ve büyük sal
tanat dönemlerini destekledikleri ve yö
nettikleri, hadımlar aracılığıyla sadra
zamlar, şeyhülislamlar, yeniçeri ağala
rıyla işbirliği yaptıklarını ,  bir kelimey
le sevdiklerini yükselttiklerini ya da 
sevmediklerini felakete attıklarını gör
müştük. Su ltan han ımlar genell ikle 
büyük olayların gizli destekçileri olmu�
lardır. 
Sözün kısası, bunlar gözde olarak taht
ta çıkan sultanı boyunduruk alt ına 

alırlar, eş olarak padişahlara i lham ve
rirler, anne olarak oğullarını saltanata 
hazırlarlar. Sultan II I .  Selim ' in  annesi, 
oğlunun amcası I I I .  Mustafa 'nın hoş
görüsünden yararlanarak ona hüküm
darlara yakışır bir eğitim vermişti. Eğer 
oğlu bir gün tahta geçerse bu onun kud
reti, yok eğer sarayın bir köşesinde öm
rünü tüketirse teseliisi olacaktı. İmpa
ratorluğun düşünüderi ve edebiyatçı
ları aras ında en aydın olanları genç 
şehzadenin eğitimiyle görevlendiril
mişti. Avrupa sanatları ve d i lleri hoca
sı adı altında, Selim'in eğitimi yaban
cılara da emanet edilmişti. llımlı miza
cının yanı sıra heyecan dolu olan Sul
tan Selim, sanki tahta geçeceğini his
setmiş gibi bir saltanat dönemini yüce
leştirecek bütün bilgilere ve erdemle
re sahip olmuştu. 

III. Selim 

935 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Batı' nın Işığı Selim' e 
Yansıdı 
Osmanlılarda özgür düşüneeli çok sayıda 
tarihçi vardır. Ölen padişahların dalkavuk
luğa ihtiyaçları kalmadığı için onlar hakkın
daki bütün gerçekler ortaya kon urdu. Za
ten Osmanlı dehası efendisine din bakı
mından bağlıdır ve asla köle değildir. Do
ğal gururu ona hükümdarları hakkında er
kekçe karar alma serbestliği vermiştir. 
Durmadan Şehzade Selim'in önünde 
okunan ve yorumlanan tarih, şehzadeye, 
imparatorluğunun felaketleri, ırkının 
trajedisi, yeniçerilerin baskısı hakkında 
fikir veriyordu. Selim milletininin İlıtiras
lı devrimeisi ile hanedanının intikamcı
sı olma isteğini benliğinde duyuyordu. 
Doğu saraylarındaki öteki meslekdaşla
rına nazaran çok daha aydın bir İtalyan he
kim Şehzade Selim üzerinde, pervasızlı
ğa kadar varan bir güven uyandırmıştı. 
Genç sultan ona durmadan Avrupa gele
nekleri, politikası ve özellikle savaş sana
tı üzerinde sorular sormaktan bıkmıyordu. 
Çocuğun uzun zamandan beri imparator
luğu yenileştirme tasarıları taşıdığı, altmış 
yıldır yeniçerilerin ailesinin tahtına, şanı
na ve yaşamına vurduğu darbelerden 
kalbinin kanadığı kuşkusuzdu. O sıralar
da Prusyalı kahraman Büyük Friedrich Av
rupa'yı kendisine hayran bırakan altın ça
ğını yaşıyordu. Yine o zamanlarda Fran
sız felsefesinin ilkeleri büyük yazarlarının 
sayfalarından sınırları ve denizleri aşarak 
her tarafa yayılıyor ve Batı'da ihtilalin ilk 
belirtileri gözükıneye başlıyordu. 
Her şey yeni bir çağın başlangıcını müj
deliyordu. Sultan III .  Selim ve sırdaşla-
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rı sarayın e n  ücra köşelerinde Fransa ve 
İtalya'dan esen yeni düşüncelerle ilgili 
yazıları okuyorlardı. Doğu 'ya bu ışık dal
gasını getirmeyi, Osmanlılar eski şöhret
lerinin düzeyine çıkarmayı ve yeryüzün
de sahip oldukları büyük topraklarını 
tekrar kazandırmayı tasarlıyorlardı. 

N apoiyon'un Ters Tutumu 
Şehzade Selim'in düşünceleri ve uğraşla
rı işte bu noktadaydı. Tasarılarının, cesa
retinin ve umudunun en ateşli anında �h
ta geçiverdi. İradesinde atak ve uygulama
da çe kingen oluşu, Osmanlı gücünü dirilt
mek amacıyla savaşa sürüklenen, fakat 
düşman önünde korkakça davrandığı için 
yenilen ordusu yüzünden barışa mecbur 
kalan hükümdar ile devleti arasındaki çe
lişki, saltanat döneminin başlarında bütün 
çıplaklığıyla ortaya çıkıyordu. 
Osmanlıların Mısır'da Fransız ordusu 
önündeki başarısızlığı Sultan III .  Selim'i 
halkın gözünden düşürmüş ve yeniçeri
leri devlete karşı küstahlıklarında büs
bütün cesaretlendirmişti. Kendi alçak
lıklarını efendilerinin üzerine yükle
rneye çalışıyorlardı. Çünkü, başkentin 
zevkli yaşantısını bir seferin yorgunlu
ğuna ve tehlikelerine değişrnek isteme
yen bu askerlerin büyük bir bölümü Su
riye'ye gitmeyi kabul e tmemişti. 
Sultan III. Selim dışarıda dayanaksız, içe
ride ordusuz kaldığını anlamış, Mısır'ı 
kurtarmasına yardımcı olan Avusturya, 
İngiltere ve Rusya'nın boyunduruğuna 
utanarak razı olmuştu .  Şimdi Fransa ile 
gizlice ilişki kurmanın yollarını arıyordu. 
Ebu H ur' da kendisine karşı zafer kazan
mış olmasına rağmen o askeri dehayı tak-
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dir ediyordu. Fransa ile Osmanlı Devle
ti arasındaki üstü kapalı ve doğal ittifa
kı ilk kez bozan adam için umut besie
rnekte ısrar ediyordu. Gizlice yolladığı bir 
mektupta Napolyon'a hayranlığını ifade 
etmişti. İhtiyaçtan daha da öte bir biçim
de Fransa'nın kudretli adamının Avnı
pa'da sahip olacağı kesin egemenliğin 
onu Kuzey'in aşırı isteklerinden ve sal
dırılarından koruyacağını sanıyordu. 
Üstelik mi lletini Fransız ordularının ör
neğini kabul ettirmeye ikna edeceğine 
dair bir inanç besliyordu. Napolyon'dan 
Osmanlı ordularının yenileşmesini sağ
layacak hocalar istemeye karar vermiş
ti . Pek fazla gizlerneyi başaramadığı bir 
ilgiyle Fransız imparatorunun başarıla
rını izliyordu. Uzaktan uzağa, sevinçle 
Avustu rya'nın çökmesini, Prusya 'nın 
istila edilmesini ve Rusya'nın rezil olma
sını gözlüyordu .  
Austerlitz Savaşı'ndan hem(m sonra Na
polyon'a bir elçi göndererek onun kişili
ğinde Fransız milletinin hükümdarını ve 
düşmanlarının galibini kutladı. Böylece F
ransa için III. Selim ile sıkı bir İttifak kur
mak, Doğu 'yu Batı 'yla, Batı 'yı Doğu'yla 
ayarlamak fırsatı ikinci kez ortaya çıkmış
tı. Ancak başarısı karşısında gözleri karna
şan Napolyon'un düşünceden yoksun 
davranışı, Sultan Selim 'in dost elinin 
ikinci kez geri çevrilmesine neden oldu. 
Fransa'nın hatalı politikası yüzünden Ba
bıali tam bir çıkınazın içine düşmüştü. 

Eflakve Boğdan'a Birlikler 
Gönderildi 
Yeni bir savaş Prusya'yı tehdit ediyordu. 
Rusya da istemeyerek bu mücadeleye 

sürüklenecekti. Lehistan savaş alanı 
olacak gibiydi. Bu durumda Osmanlı sı
nırları da tehlikeye girerdi .  Kendini 
olaylara karışacak kadar kuvvetli ve ba
ğımsız hissetmeyen Babıali tarafsız kal
mayı istiyordu. Fakat hiçbir güvence ver
meyen Napolyon 'un tasarı larından 
emin olmadığı için birliklerini Tuna ile 
Dniester arasına topladı .  
Galibler kadar mağlupların da Osmanlı 
Devleti'nin güvenliği için tehlikeli olabi
leceği görüşünden hareket ederek büypk 
savaşın sonunu beklerneye karar verdi. 
Sultan III. Selim askerin toplanmasını, Ef
lak ve Boğdan'a birliklerin gönderilmesi
ni buyurdu. Rumeli sınırlarında, Bender, 
Rusçuk ve Galatz toplanma yerleri olarak 
saptandı. Bu birlikler yalnızca sayıca üs
tünlük göstermiyordu. Orduda askeri dü
şünce ve disiplin de egemendi. 
O sırada imparatorluktaki Avrupa mode
line göre kurulmuş Nizam-ı Cedid bir
likleri tek gövde halinde düşman önün
de mevzilendiler. 
Bu yeni ordunun kuruluşu Fransız Cum
huriyeti 'nin ilk yıllarına uzanır. O çağda 
Fransa III. Selim'le ittifak bağını kuvvet
lendirme ihtiyacını hissetmişti. 
Fransızlar, kendi askeri sistemleri içine 
Sultan Selim'i dahil ederek onu güçlen
dirmek istiyorlardı. Fransız generali Au
bert Dubayet İstanbul'a gelirken sahra 
topu parçaları ile dökümhaneler kurabi
lecek, birl ikleri düzene sokabilecek, 
Osmanlılara modern savaşın kurallarını 
öğretebilecek subaylar, öğretmenler, 
topçular ve döküm ustaları getirmişti. 
Sultan I I I. Selim'in ve Dubayet'nin ça
baları, daha önceki dönemlerde paşa rüt-
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besine kadar yükselmiş Ronneval kon
tunun başlattığı atlı topçu birlikleri ku
rulmasını sağladı. Topçu adı altında 
toplanan bu birlikler yeniçerilerden ta
mamen bağımsızdı. 
Yeni savaş gereçlerinin gerektirdiği bil
giler ve eğitimler bu birliğe, başkentin 
düzensiz ve disiplinsiz kapıkulu asker
lerine göre çok büyük bir üstünlük ver
mişti. Yine, düzensiz Osmanlı atlılarına 
örnek olması için özel eğitimli, silahlı bir 
süvarİ taburu da kuruldu. 

Hüseyin Paşa'nın Birliği 
Yeniçerilerin gururu, Fransız eğitimcile
rinin onları örgütlendirme ve savaş tek
niğini öğretme çabalarını boşa çıkardı. 
Padişah onları zorlamaya cesaret edeme
di. Eğitimcilerin eline, maaşın çekicili
ğine kapılarak gelen serüvenci ve dön
melerin oluşturduğu bir alay verildi. 
Yeniçeriler tarafından küçümsenen ve 
yalnız bırakılan bu alay, Dubayet'nin ölü
münden sonra kaldırıldı. 
Bu arada Sultan III. Selim'in tasarıları
na yurtseverliği yüzünden bağlanmış 
inatçı ve enerjik bir adam, padişahın oto
riteyle yaptırmaya cesaret edemediğini 
ikna ve örnek yoluyla yapmaya çalıştı. Bu 
adam, Osmanlı donanmasının büyük 
amirallerinden Hüseyin Paşa'ydı. 
Bu unvanıyla deniz ve kara hizmetleri 
için emri altında asker toplamaya, yetiş
tirmeye hakkı ve gücü vardı .  Efendisi
nin yenileşme hareketleriyle ilgili niyet
lerini bilen Hüseyin Paşa bu durumdan 
yararlandı. 
Dubayet zamanında kurulan alayı kendi 
hizmetine geçirdi. Sarayının önünde, 
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halkın bakışları altında askeri ralimi sür
dürdü . Hıristiyanların yöntemlerine bü
yük bir tutuculukla karşı koyan halk, yi
ne de binlerce adama bir tek ruh veren 
yeni ralimi görünce hayranlığını gizleye
medi. Verilen maaşın bolluğu sonuçta Hü
seyin Paşa'nın bu alaya az sayıda Müslü
man'ı da almasına neden oldu. 

Nizam-ı Cedid'in Başarısı 
Mutlu bir olay Nizam-ı Cedid askerleri
ni millete daha da çok sevdirdi. Hüseyin 
Paşa onları beraberine alarak, Bonapart'a 
karşı tek başına direnen Akka Kalesi Ko
mutanı Cezzar Ahmed Paşa'ya götürdü. 
Bu birlikler sayesinde büyük başarılar ka
zanıldı. Talihinin kapandığını gören, 
Asya hayallerinin sona erdiğini hisseden 
Napolyon Sonapart gözlerini Avrupa'ya 
çevirmek zorunda kaldı. 
lstanbul'a dönüşlerinde Akka savunucu
ları, İslamiyet'in kurtarıcıları ilan edildi. 
Yeniçerilerin Ebu Hur'daki yenilgileri Ni
zam-ı Cedid 'in başarısını daha da belirgin
leştiriyordu. Sultan III. Selim ile Hüseyin 
Paşa, milletin bu heyecanından yararlana
rak bu düzenli ordunun çekirdeğinin sa
yısını ve önemini artırmaya karar verdiler. 

Yeni Düzen İçin Gizli 
Çalışmalar 
Vezirler bu cüretin sonundan dehşetle 
ürkmeye başladılar. Yeniçerilerin kıs
kançlığını ve aşağı halk tabakası gibi her 
yenileşmede bir gavurluk gören bazı din 
adamlarının müdahale edebileceğini 
tahmin ediyorlardı. Mutlu bir olay kötü 
tahminleri boşa çıkardı. 
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Şeyhülislam Velizade Efendi, hanedan
dan gelen bir büyük adamın oğluydu. Bu 
akrabalık çocukluklarından beri Sultan 
III. Selim ile Velizade arasında büyük bir 
yakınlığın dağınasına neden olmuştu. 
Efendisine, yani dostuna samimi bir 
biçimde bağlı olan şeyhülislam, Sultan 
III . Selim'in görüşlerini destekliyordu. 
Padişah, şeyhülislam ve Hüseyin Pa
şa'dan oluşan bu üçlü, gizliden gizliye ye
niçerileri düzene sokmak ve devleti 
Rusya ile Avusturya'nın baskısından 
kurtarmak için planlar yapıyordu. Mille
tin kurtuluşu için çalışan bu üç devlet 
adamı, padişahın özel hazinesinin altın
larını kuşkulu din adamlarını susturmak 
ve hiç olmazsa tarafsızlıklarını sağla
mak için harcıyordu.  
Yeniçeri Ocağı'nın ağası ve elebaşıları, 
İskenderiye önlerinde uğradıkları yenil
giden sorumlu tutulup, cezalandırılma
mak için başkentte bulunmuyorlardı. 
Ocağın daha aşağı rütbeli subayları ile 
sekbanbaşı ve İstanbul İnzibat Ağası Hü
seyin Paşa'nın cömert armağanları ve va
atleriyle ikna edilmişlerdi. Velizade de 
padişahın buyruğuna boyun eğmeyen
Iere karşı fetva silah ını kullanarak yar
dımcı oluyordu .  
Bu arada efendisine bağlı olduğu kadar, 
ihtiyatlı bir kimse de olan şeyhülislam, 
Sultan III .  Selim'e, başkentin tepkisini 
çekmernek için Nizam-ı Cedid askerle
rinin sayısını birdenbire fazlalaştırmama
yı öğü tl edi. 
Yeniçerilerin öfkesini yatıştırarak, onla
rı yavaş yavaş ordudan uzaklaştırmak 
şeyhülislam'ın planıydı. Divan da, İstan
bul'da iki alay halinde kurulması öngörü-

len Nizam-ı Cedid'in ilk önce yenileşme 
taraftarı paşaların kornurası altında Ana
dolu'da kurulmasını önerdi ve bu konu
da ısrar etti. Çünkü Anadolu halkı toplu 
değil, yaygın bir durumdaydı. Bu yüzden 
yeniliklere daha uysal bakabilirdi. 

Nizam-ı C edi d Eşkiyayı 
Ortadan Kaldırdı 
Nihayet padişah Beyoğlu'nun üst taraf
larında Levent Çiftliği'nde Nizam-ı,Ce
did 'e verilen öneme uygun bir kışla in
şa edilmesi için emir ve para verdi. 
Atlı ve piyade alaylarından oluşacak bu 
birliklerin komutanlığına Akka savunma
sında dikkati çeken iki dönme getirildi. 
Bunlar, Rum dönmesi Mesud Ağa ile 
Prusyalı Süleyman Ağa idi. 
Bu yeni birlikler kısa zamanda üstünlük
lerini gösterdi. Dağlardan inen eşkıya 
Rumeli'yi kasıp kavuruyor, yeniçerile
ri dağıtıyor, Edirne'yi tehdit ediyor ve 
hatta padişahın mülküne bile el uzatma
ya cesaret ediyordu. 
Onları yok etmek için gönderilen yeni
çeriler iki kez bu eşkıyanın önünden kaç
mışlardı. Rumeli yağmalanıyor, yakılıyor, 
komutan ve beylerbeyleri ise bir şey ya
pamıyordu.  Sultan I I I .  Selim İs tan
bul 'dan hafif topçu birliğiyle bir tabur 
Nizam-ı Cedid'i Rumeli'ye gönderdi. 
Yanlarına Anadolu'da üslenmiş iki Ni
zam-ı Cedid taburu daha verilmişti. Bu 
zayıf ordu, komutanlarının askerlerine 
aşılamayı başardıkları birlik ruhuyla Rtı
ıneli'yi eşkıyadan temizledi ve başarılı 
bir biçimde İstanbul'a döndü. 
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Hatt-ı ŞerifUygulanamadı 
Yeni birliklerin başarısı Sultan III .  Se
lim'i Nizam-ı Cedid için daha büyük gi
rişimlere itti. Onların desteğiyle yeniçe
rikrc yeni nizamnameyi kabul ettirebi
leceğini sandı. Yayınlanan bir hatt-ı şe
rif ile imparatorluğun her tarafında bir kı
sım yeniçerinin Nizam-ı Cedid'e dahil 
edileceğini ilan etti. 
Yeniçeri Ocağı hakarete uğrad ığını ve 
harcandığını anlad ı. Halkın içine iyice 
karışmış olduğu için her yanda memnu
niyetsizliği ni çok güzel bir biçimde an
latabiliyordu. İmparatorluğun ikinci baş
kenti olan Edirne'de padişahın iradesi
ni ilan eden teliallara saldırıldı. 
İstanbul çevresindeki bir kıyı kentinde 
hatt-ı şe rife uymak isteyen bir kadı, ye
niçerilerin kışkırtmasıyla ayaklanan halk 
tarafından parçalandı. Bu ayaklanmalar 
devletin kadılarını o derece sindirdi ki, 
padişahın buyruğu imparatorluğun hiç
bir yerinde uygulanamadı. 
Hatta Sultan III. Selim'in gözleri önün
de İstanbul'da bile sessiz sedasız bu em
re karşı geliniyordu .  Şeyhülislam, din 
adamlarının şikayetlerini padişaha açık
ladı. Padişah devam etmeye cesaret 
edemiyordu .  
Bu  ayaklanmanın önünde durakladı. 
Otoritesine yapılan bu hakaretİn intika
mını alacağı günü sabırla beklerneye baş
ladı. 1 806 yılında intikam saatinin çaldı
ğını sandı. 

Napolyon ile Kuzey'in savaşı, Osmanlı 
sınırlarını ateşe vereceğe benziyordu. Ga
libleri kim olursa olsun savaşın sonunda 
ortaya çıkacak ters etkiden bütün Müs
lüman halk kaygılanıyordu .  Nizam-ı 
Cedid birliklerini millete mal etmek için 
fırsatın gelip çattığı sanıldı. Milletin 
yurtseverlik karşısında eski düşüncele
rinden vazgeçeceği umuluyordu. 
Padişah, şahsına bağlı yiğit komutanlar
dan biri olan Karaman Beylerbeyi Kadı 
Abdurrahman Paşa 'ya bir buyruk yolla
yarak emrindeki Nizam-ı Cedid askeriy
le İstanbul 'a gelmesini istedi. 6 Haziran 
1 806 tarihi Nizam-ı Cedid'in sarayın 
önünde toplanma günü olarak belirlen
mişti. Karaman'ın hemen hemen mut
lak egemeni olan Çaparıoğlu ile Karama
noğulları aileleri Kadı Abdurrahman Pa
şa'ya tımarlı askerlerini de teslim edccek
lerdi. 
Kadı Abdurrahman Paşa tarafından ha
zırlanan ve getirilen on altı bin kişilik Ni
zam-ı Cedid kuvvetine bir de Üsküdar2 
ve Levent Çiftliği kışialarındaki Ni
zam-ı Cedid askeri katılınca, padişah İs
tanbul 'daki yeniçerileri sindirebileceği
ni ve Edirne asilerinin başını ezebilece
ğini düşündü. 

Rumeli'de Ayaklanma 
Kadı Abdurrahman Paşa 'nın Nizam-ı 
Cedid askerleriyle Çapan ve Karaman 
oğullarının kalabalık atlılarının gelişi, 

2 istanbul Üsküdar' da Se
.
limiye semtinde ki kış la. Sultan l l l .  Selim tarafından Nizam·ı C ed id askerleri için 1 800' de yaptırı� 

dı. Kışianın �erınde 1 55.5 t� Kanunı Sultan Suleyman tarafından yaptırılan ve daha sonraki padişahlarca eklerle genişlet� 
le n ve 1 794 te yanan Uskudar ya da Kavak Sarayı vardı. Kış la önce ahşap olarak yapıldı. 1 807' de yeniçerilerin ayaklan
ması

. 
sırasında yandı. Daha sonra l l .  Mahmud zamanında bu kez kagir olarak yapılmaya başlandı ( 1 828). Abdülmecid dö

nemınde devam eden ınşaat uzun sürede tamamlandı ( 1842-1 853). Bugün Birinci Ordu Karargahı olarak kullanılıyor. 
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Rumeli 'deki suçlu yeniçerileri korku
dan titretiyordu .  Yeniden ayaklandılar 
ve daha önce Nizam-ı Cedid askerleri 
tarafından ezilen Rodop eşkıyas ının 
artıklarını ortak intikamları için yanla
rına çağırd ılar. 
Sultan III. Selim, Rumeli ayaklanması
nı hemen bastırmak için Kadı Abdurrah
man Paşa'yı seferber etmek yerine, Ni
zam-ı Cedid askerine her gün Levent 
Çiftliği 'nde geçit törenleri yaptınyar ve 
birliklerinin kudretiyle övünerek za
man geçiriyordu. Telafi edilemeyecek 
biçimde geç kalması Sultan I I I .  Se
Iim'e pahalıya mal oldu. 
Edirne'de ayaklanan yeniçeriler Kadı 
Abdurrahman Paşa'yı ve ordusunu baş
kente sakınarnaya karar verdi. On bin 
yeniçeri, öncü kuvvet olarak Babaeski 
yakınlarındaki dereyi tutarak Nizam-ı 
Cedid' i  oradan geçirmemeyi planlad ı. 
Ancak Kadı Abdurahman Paşa 'nın dü
şüncelerini benimsemiş olan ve sözle
riyle büsbütün cesaretlenen Nizam-ı 
Cedid askeri dereyi yeniçerilerin ateşi 
altında geçti. 
Üç kez Babaeski'ye girdi, ancak ev ev sa
vunulan kentten açılan ateşe dayanama
yarak derenin öte tarafına itildi. 
Edirne yolunun kapandığını gören Ka
dı Abdurahman Paşa, Rusçuk üzerinden 
Rumeli 'ye çıkmayı düşündü. 
Rusçuk Ayanı3 Alemdar Mustafa Ağa 
kentin kapılarını açtı ve kendi ordusu-

nu da Kadı Abdurrahman Paşa'ya verdi. 
Alemdar Mustafa Ağa'nın kahramanca 
cesareti eski Rusçuk ayanının yerine geç
mesini sağlamıştı. 
Bu kişi ileride zaferden zafere koşarak 
paşa rütbesini kazanacak ve Sultan III .  
Selim'in dostluğunu elde edecektir. Za
ten daha önce eski Rusçuk Ayanı İsma
il Ağa'yı ortadan kaldırarak padişahın fır
sat kollayan bir düşmanını da safdışı bı
rakmıştı. 

Alemdar'ın Düşüncesi 
Alemdar Mustafa, padişahına karşı de
rin bir bağlılık hissi besliyordu. Efendi
leri tarafından en yüksek mevkie çıka
rılmış kölelerin kusurlarını ve erdemini 
taşıyordu. Bu kaderci cesareti ve vahşi 
bağlılığının yanında intikamını ve ihti
rasını saklama özelliği de vardı. 
Ayrıca cüsse, çeviklik, kol kuvveti, at ve 
kılıç kullanma becerisinin yanı sıra; ma
vi gözler, açık alın, gaga burun, dostla
rına gülümseyen ince dudaklı ağız gibi, 
kişilerin kendi çabalarıyla saygınlık sağ
ladıkları bir toplulukta o kişiyi hüküm
cların ve milletin gözünde değerli kılan 
dış özelliklere de sahipti. 
Savaş ve aşk, yaşamısında tanıdığı tek ih
tirastı. Hiç kimse bu paşanın hareminin 
esrarını çözeınezdi. Ancak ölümünden 
sonra bir hadımın yaptığı açıklamayla, ya
şamının son üç gününde gelişen feci 
olaylar sırasında genç bir E pirli kadına 

3 Osmanlı imparatorluğu'nda kent ve kasabaların yerli halkı tarafından seçilen ve o bölgenin valisi tarafından çıkarı
lan emirnameyle devlet işleriyle ilgilenen kişi. Ayanlar arasında valilerle çatışanların çıkması üzerine 1 7 79'dan başla
yarak ayanlık emirnameleri sadrazamlar tarafından verildi. Bir ara ( 1 786) ayanlık kaldırıldı, yerine "şehir kethüdalığı" 
kondu. Ancak şehir kethüdaları o yerin ikinci, üçüncü sınıf adamlarından seçildiği için halk bunları tutmadı ve ayan
lık töresi yeniden başladı ( 1 790). 
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karşı duyduğu derin sevgi tarihe geçti. 
Donuk olan zekası bir köylü basitliği al
tında düşüncelerini saklıyordu.  B ir tek 
düşüneeye sahip olmak bazen bir insa
na bütün gücünü ortaya koymasını sağ
layabilir. Mustafa Paşa'nın da bir düşün
cesi vard ı: "Efendisini sevmek, ona 
hizmet etmek ve onun intikamını al
mak." 
Esasında imparatorluğu parçalayan so
rundan ve orduyu en iyi biçimde nasıl 
yetiştirmek gerektiğinden tamamen ay
rı olarak onun için tek şey önemliydi. Pa
dişah I I I .  Selim, Alemdar Mustafa Pa
şa'nın bağlılığını iyi biliyor ve mücade
le günü geldiğinde ondan yardım isteye
ceğini hesap ediyordu.  
Padişah kendisine bağlı olan iki paşa ile 
iki ordunun birleşmelerini sağlamak 
için Kadı Abduralıman Paşa'yı İstan
bul 'dan Rusçuk'a göndermişti . B iri 
Anadolu 'nun kalbin den, diğeri Ru
mel i 'n in  bir ucundan gelen bu iki 
adam, imparatorluğun selameti ve pa
d işahın otori tesinin kutsal int ikamı 
için birleşiyordu . 

Fırtına Yaklaşıyor 
Edirne'den gerileyen Kadı Abdurrahman 
Paşa Rusçuk'ta Alemdar Mustafa Ağa'y
la birleşmenin yollarını ararken, Trakya 
dağları eşkıyası ile isyancı yeniçerilerin 
toplanarak İstanbul yolunu kapadıkları
nı haber aldı. Bu asilerin yokluğundan 
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yararlanarak ayaklanmayı başkente yay
malarından çekindi. Öte yandan Rusçuk 
ile Burgaz arasında üçüncü bir isyan pat
lak verdi. Uzun ve ele geçirilmesi zor bir 
geçitte yerleşen asiler yolu kapatmıştı. 
Kararsızlığa kapılan Kadı Abdurrahman 
Paşa tekrar geri döndü ve asilerin eline 
geçmemiş tek kent olan Silivri'ye yönel
di. Önünde Çorlu 'da ayaklanmış sekiz 
bin asinin Silivri-Burgaz yolunu kapat
tığını gördü. Bu kenti kurtarmak için üç 
gün süren bir yarma hareketi yaptı. 
Böylece kentin yakınlarında çok dt
ğerli zamanını ve askerlerinin moral 
gücünü kaybetti. 
Başka bir yoldan Silivri'ye vardıktan 
sonra İstanbul'dan yollanması vaat edi
len yeni birlikleri beklerneye başladı. 
On beş gün bu bekleme içinde boşa 
geçti. 
lsyan fikriyle kendinden geçmiş bir ka
til geceleyin çadırına girdi ve karanlık
ta onunla boğuştu. Yiğit Kadı Paşa kati
lin hançerinden kurtuldu ve onu cansız 
yere serdi. Hareketsizlikten yorulan, 
yenilgilerden bıkmış olan, ancak liman
daki tilonun top tehdidi altında isyana 
karışmaktan çekinen kentte, aralarında 
fesat sokulmaya çalışılan askerleri yıp
ranıyor ve harcanıyordu. Kadı Abdurrah
man Paşa Efendisinin sadık ve cesaret
li bir kuluydu, fakat onda ihtilalin iki 
önemli unsuru olan hızlı karar alma ye
teneği eksikti. Ondan uzaklaşan fırtına, 
şimdi saraya yaklaşıyordu. 



•• •• 

33. BOLUM 

Her Şey Eski Sessizliğine 
Kavm�tu 
İstanbul için için kaynıyordu. Karaman 
Beylerbeyi Kadı Abdurrahman Paşa'nın 
en ufak bir zafer haberi bile başkent is
yancılarını sindirebilirdi. Yenilgiler ve so
nuçsuz girişimler isyanı cesaretlendiri
yordu .  
Doğu tipi isyanın bütün belirtileri kent
te gözükıneye başlamıştı: Yangınlar, 
kahvehanelerde toplantılar, yobazların 
camilerde yarattığı hoşnutsuzluk, vezir
leri kötüleme, padişahı dinsizlikle suç
lama, şikayetler, yeniçerikrio aşırı istek
leri ve gizli toplantıları. 
Bu belirtilere üzülen Şeyhülislam Ah
med Esad Efendi, Sultan I I I .  Selim'in 
çıkarına uygun düşecek bir biçimde ye
niçerilerle saray arasında arabulucu olma
yı kabul etmişti. Padişahın gözüne gir
mek için yenilikleri kabul etmiş vezir
lerin halkın hiddetine kurban edi lmesi 
için III. Selim'i iknaya çalıştı. Hiç olmaz
sa bir süre için başkentten uzaklaştırı l
malarını öğütledi. 

Yeniçerilere gösterdiği kızgınlığın ken
disini de kuşkulular listesine soktuğunu 
ve halkın onu sevmemesinin efendisine 
zararı olacağını düşünüyordu. Kısa bir sü
re sonra da yobazların baskısı sonucu az
ledildi. 
Zamanında yapılan bu fedakarlık, Rume
li 'yi sessizliğe ve İstanbul'u eski düze
nine kavuşturdu. Topluluklar, kendile
rine boyun eğen hükümdarları tahttan 
İnıneye zorlayarak onların kendilerine 
daha fazla boyun eğmekrini sağlarlar. 
Silivri'de çevresinin kuşatılmasına göz 
yuman Kadı Abdurrahman Paşa ayaklan
ma sönünce serbestçe başkent üzerinden 
Anadolu 'ya döndü. Üsküdar ve İstan
bul 'daki iki kışlaya sahip olan Nizam-ı 
Cedid askerleri hiçbir olay olmadan ge
ri döndü. Her şey eski sessizliğine kavuş
muş gibiydi. 

N apoiyon'un Niyetleri 
İşte bu olaylar arasında Napolyon, gene
rali Sebastiani'yi İstanbul'a yolladı. Ge
neralin görevi III .  Selim'i Fransa ile sağ-

943 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

lam ve faal bir ittifaka sürüklemek, dü
zensiz ve disiplinsiz ordularını Avrupa as
keri sistemine göre yenileştirmekti. 
Ayrıca Tuna'yı İngilizlere, Boğaz'ı Rus
lara kapatabilecek bir donanma yaratmak 
ve silahlandırmak, nihayet Londra ve Pe
tersburg hükümetlerinin Osmanlı İmpa
ratorluğu üzerindeki baskılarını hafifle
rerek onu, Fransız ordularının desteğiy
le Boğaz'dan ve Besarabya üzerine yü
rütmek de Sebastiani 'nin görevleri ara
sındaydı. Fransa böyle bir anlaşma için 
gayet iyi bir elçi seçmişti. General Se bas
riani genç, yakışıkl ı, ihtiraslı, kahra
man, diplomat olduğu kadar başarılı bir 
asker di. 
Napolyon'un gözdesi Sebastiani, Kor
sikah serüvenci mizacına Fransız zara
fetini ve İ ta lyan diplomatlık inediğini 
ekleyerek Sultan I I I .  Selim'i ikna et
mekten de öte ayartabilecek ve hatta 
onun askeri tasarılarını yönetebilecek 
niteliklere sahipti. Maiyetinde zekala
rıyla dikkat çeken değerli askerler de 
bulunuyordu .  

Meşalelerin Işığında 
Fransız elçisinin görkemli biçimde Sul
tan III. Selim'in huzuruna kabul edilme
si, tarafsız kalmasını zorla sağladıkları pa
dişahın üzerinde Napolyon'un etkisinin 
arttığını sanan Rusları ve İngilizleri de
rin bir kaygıya düşürdü. III .  Selim ile 
Fransız generali arasında ortaya çıkan ilk 
görüşmenin tanıklarından olan Baron 
Prevost, bu çok önemli buluşmayı can
lı ve renki bir biçimde şöyle anlatıyordu: 

"14 Ekim 1806 sabahı saat beşte, yani 
gündoğumundan epey önce, Haliç'in öte 
tarafında, Pera'da oturan Elçi Sebastiani, 
Fransız Elçiliği 'nden çıktı. Yanında, iki 
sıra halinde yürüyen ve meşaleler taşı
yan Fransız, İ talyan ve Hallandalı dip
lomatlar geliyordu. Tophane'ye geldiğin
de elçilik danışmanı, birinci katip ve ter
climanı ile birlikte çavuşbaşının yedi çift 
kürekli kayığına bindi. Maiyeti de Babı
ali tarafından tahsis edilen süslü kayık
lara alındı. lrili ufaklı çok sayıda gemi
nin bulunduğu limandan geçilerek Bah
çekapısı'na çıkıldı. Elçi bir süre çavuş
başının köşkünde dinlendi ve kendisi
ne çubuk ve şerbet ikram edildi. Sonra 
elçilik kurulu aşağıdaki sıraya göre sara
ya doğru ilerlemeye başladı. 

İ timatname Altın İşlemeli 
Kese de 
İki sıra halinde yürüyen elçilik onur kı
tası, yayan on iki çuhadar tarafından gö
türülen on iki küheylan, yirmi dört elçi
lik görevlisi, sekiz Fransız tercüman, İs
tanbul'da bulunan Akdeniz ülkelerinin 
konsolasla rı, elçilik kançıları, 1 katipler, 
ataşeler, çavuşbaşı, padişahın elçiyi kar
şılamak üzere gönderd iği mihmandar, 
Fransız Elçiliği 'nin hizmetindeki yeni
çeri ortasının subayı, altın işlemeli bir ke
se içinde elçinin itimatnamesini taşıyan 
elçilik birinci katibi, sağında elçilik da
nışmanı, solunda birinci tercüman olarak 
Sebastiani'nin yaverleri vard ı. 
Hollanda maslahatgüzarı, Napoli, Tas
cana ve İ talyan elçi likleri kanç ıları, 

1 Elçiliklerde. konsolosluklarda yazışma işlerini yürüten görevli. 
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Fransız Elçiliği'nin en önemli kişileri, el
çilik rahibi, Pera ve Galata Katalik kili
selerinin ileri gelenleri, nihayet Fransız 
turistler ile Fransa'nın dostu milletierin 
önemli kişileri . . .  
Bir süre sonra elçilik konvoyu sarayın ka
pıs ında durdu ve imparatorluğun en 
yüksek yetkilisi olan sadrazaının geçme
sini bekledi. Bu kişi hükümdar gibi 
saygı görüyordu. Bütün askeri ve sivil 
otorite ona bağlanmıştı. Padişahın yok
luğunda hükümdarlık yetkileri onun 
elinde bulunurdu. 
Yalnızca sadrazama bağlı olan sadaret 
kethüdası, reissülküttap ve defterdar ile 
yüksek rütbeli bir sürü memur ona eş
lik ediyordu. Belirli bir saray teşrifatına 
göre, rütbesi ne olursa olsun, sadrazam 
bütün yabancı elçileri bekletirdi. Bu se
fer, Fransızların imparatoruna gösterilen 
saygı yüzünden bu uygulamadan vazge
çi leceği önceden bild irilmişti. Fakat 
Doğu gururunun hilelerine karşı uyanık 
olan elçi, sadrazaının gelişinden hemen 
sonra saatini çıkardı ve üç dakika bek
ledikten sonra içeri gird i . Tam o sırada 
ortaya çıkan sadrazam önde, elçi ve ma
iyeti arkada sarayın ikinci avlusuna ka
dar gittiler. Herkes orada atından indi. 

Ulufe Dağıtıldı 
Çevresinde zarif binalar, kubbeler, sağa 
sola serpiştirilmiş muazzam ağaçlada 
bu büyük ve düzensiz avluda tören k ı
yafetinde bir yeniçeri bölüğü dizilmi�
ti. Padişahın kudretini ispat etmek ba
kımından yeniçerilere ulufe dağıtımı o 

güne rastlatılmıştı. Yine o günlin onuru
na hepsine zengin bir ziyafet veriliyor-

du. Bu amaçla ulu çınariarın altında ve 
yol üzerinde serilmiş hasırlarda oturan 
yeniçerilere tabaklar içinde pilav, kızar
mış koyun eti, ekmek, meyve ve şerbet 
ikram ediliyordu. Verilen bir işaret üze
rine yen içerilerin hepsi yere bağdaş 
kurdu ve yemeğe başladı. 
Bir süre sonra elçi Kubbealtı 'na çağrıl
dı ve sadrazam tarafından kabul edildi. 
Kubbealtı denen yer zarif bir biçimde 
döşenmiş, gün ışığını yukandaki Arap sti
li pencerelerden alan gayet geniş bir sa
londu. Orada tamamen Doğu'ya aitc-bir 
karşılama usulü gördük. Diğer ülkeler
de olduğu gibi bir elçinin başbakana yap
tığı her zamanki ziyaretlerden çok fark
lı bir durum vardı. 
Elçi, yüce sadrazam milletinin en önem
li sorunlarını görüşürken, şikayetleri 

ll I. ,'ı'dim 'in Topkapı Sarayı 'nda bayram 
kabulü 
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dinleyip adalet dağıtırken huzura alını
yordu. Sadrazam bu yüce görevi yerine 
getirirken ülkenin en büyük egemen sı
fatı ile yabancı devlet temsilcileriyle iliş
ki kuruyordu. Gördüğümüz sahne aynen 
şöyle cereyan etti: 
Sadrazarnın yanında Asya ve Avrupa 
eyaJetlerinin en büyük sivil yöneticile
ri sayılan Anadolu ve Rumeli kazasker
leri yer almıştı. Üç defterdar sadrazarnın 
solunda oturmuştu. Sağında da padişa
hın tuğrasını basan nişancı vardı. Elçi de 
işte bu nişancının yanına sadrazamla ay
nı zamanda oturdu. 

Önce Yemek 
İçeri çok sayıda din adamı girdi ve hemen 
bir davanın görüşülmesine başlandı. Sad
razam görüşmelere iştirak etti, kararı bil
dirdi ve nişancıya tuğrayı basmasını bu
yurdu. Bu sırada reissülküttap sadrazama 
elçinin geldiğini bildiren mektubu sun
du. ltimatnamenin geçerli olduğunu gös
termek iç.tn sadrazam devletin mührünü 
bastı ve padişaha takdim olunmak üzere 
reissülküttaba iade etti. Bir süre sonra re
issülküttap padişahın yanıtını getirdi. 
Sadrazam, devletli padişahı kubbenin 
dış kapısında karşılamadan önce efendi
sinin tuğrasını öpüp başına koydu. Bu 
mektup padişahın elçiyi özel bir ilgiyle ka
bul edeceğini belirtiyordu .  Fakat İslam 
şefkati yabancı yı aç, susuz ve elbisesiz ka
bul ettiğinden önce bu ihtiyaçların gide
rilmesi gerekiyordu. 
Arz odasında sofralar kurulmuş, yirmi beş 
otuz kadar çuhadar cins cins, çeşit çeşit 

2 Zerdeva (zerdava): Ağaç sa n sarı. 
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yastıklar üzerine oturarak, madeni ayak
lar üzerindeki safralara yaklaşıyordu .  
Uzun ve  dar bir örtü bütün davetiiierin 
dizleri üzerine serilmişti. 
Öteki sofralardan iyice uzakta ve odanın 
ucundan yüksekçe bir yere konmuş ilk 
sofrada sadrazam ve elçi tek başlarına 
oturuyordu. Onların yanında ayakta Ba
bıali'nin tercümanı duruyor ve görevini 
yapıyordu . lik sofradan bir hayli uzakta 
iki kazasker bağdaş kurmuşlardı. İki 
büyük sofra ise nişancı ile öteki elçilik 
mensupianna ayrılmıştı. 

Sonra Elbise 
Yarım saat süren yemekten sonra, sakal
ları ve elleri yıkamak için leğenler için
de su ve kokular getirildi. Sofradan kal
kıldıktan sonra elçi Kubbealtı'nın önün
deki odaya alınarak üzerine simli kumaş
lı zerdeva2 kürkü giydirildi. On kürklü 
kaftan önemlerine göre diğer elçilik 
mensupianna ve yine on kaftan da ikin
ci rütbede görevlilere giydirildi. Nihayet 
yünlü kumaştan giysiler din adamlarına, 
misyoneriere ve önemli taeiriere verildi. 
Böylece yabancılara karşı konukseverlik 
görevleri yerine getirilmiş oldu.  
Körklerini giymiş elçi i le on sekiz kişi
lik maiyeti padişahın huzuruna çağıni
dı. Taht odasına gelmeden önce, simli 
kumaştan cübbeler giymiş akağalarının 
aralarından geçildi .  Padişahın önüne 
hiçbir zaman kılıçla çıkınama geleneği
ne rağmen elçi kılıcını muhafaza etmiş
ti. Öteki kişiler de kılıçlarını çıkartma
mışlardı. Ancak padişaha takdim edilir-
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ken iki kapıcıbaşı kollarını tutuyordu. 
Kapıcıbaşılar paşaların aziedilmesi gibi 
gizli görevleri yerine getirmekle yü
kümlüydü. Elçilik mensupları başların
da şapkaları olduğu halde taht odasına 
girdiler. Şapkanın başta muhafazası Do
ğu 'da ne uygarsızlık, ne de ayrıcalık ola
rak kabul edilir. Sarık elbisenin ayrılmaz 
bir parçası olduğundan şapkasız olmak, 
bizde elbisesiz gezmek kadar ayıp sayı
lır. Bu benzetmeyi yapan Müslümanlar 
bizdeki şapkayı sarıkiarına eş sayarlar. 
Taht odası fazla geniş değildi . Ayrıca iyi 
aydınlatılmamıştı. Girişte solda impara
torluğun ve sarayın en yüksek rütbeli ki
şileri sıralanmıştı. 
Padişahın yüzü onlara dönük olup, elçi 
ile maiyetine yandan gözüküyordu. Av
rupalılar gibi, bir hasarnakla yükseltilmiş 
alçak bir sedirde oturuyordu. Gümüş dal
lı altın işlemeli kumaştan yapılmış sedi
rio yanındaki yastık üzerinde padişahın 
kılıcı konmuştu. Sadrazam ayakta padi
şahın hemen önünde duruyordu .  

Elçi Huzurda 
Odanın ortasına gel in ince elçilik kuru
lu hünkarı selamlamak için belirgin bir 
biçimde eğildi . B irkaç adım sonra yeni
den eğildi ler. Sonra derin bir sessizlik 
çevreyi kapladı. O zaman Elçi Sebasti
ani tahtın yanına kadar ilerledi, yeniden 
saygıyla eğild ikten sonra konuştu. Bü
yük Napalyon'un Padişah III .  Sel im' in 
dostlarının dostu, düşmanlarının düşma
nı olduğunu bildirdi. Ayrıca Fransa İm
paratorluğu ile Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun arasında mevcut eski dostluğun 
sağlamlaştırılması ve sürdürülmesi ko-

nusunda elinden geleni yapacağını ifa
de etti. 
Bu konuşma hemen Babtali'nin tercüma
nı tarafından zayıf ve titre k bir sesle ter
cüme edildi . Padişah, yanıtını elçiye 
iletmesi için sadrazama emir verdi .  
Sultan I I I .  Selim yanıtında, Napol
yon 'un duygularından çok memnun 
kaldığını ve her iki imparatorluğun se
lameti için dostluk bağlarını pekiştirme
ye son derece istek duyduğunu anlattı. 
Bu sözler de tercüman tarafından Fran
sızcaya çevrildi. Bu iş de bitince elç� pa
dişahtan çekilmek için izin istedi. Padi
şah da elçiyi tanımaktan duyduğu mem
nuniyeti belirtmek üzere başını birkaç 
defa zarif bir şekilde salladı ve gülüm
sedi .  
Kapıcıbaşılar içeri ald ıkları kişileri, pa
dişahın görüş alanından uzaklaşıncaya 
adar kollarından tutarak dışarı çıkardılar. 
Bunların arasında, kadınlara kesin biçim
de yasak olan elçi kabul törenine katıl
mak için erkek kıyafeti giymiş olan Ge
neral Sebastiani 'n in eşi de vardı. 
Daha önce de söz ettiğimiz gibi taht oda
sı özellikle padişahın bulunduğu köşe
nin tam yukarısından bir tek pencerey
le aydınlatılmaktaydı. 
Bu durum asla mimarın bir kusuru de
ğildi. Odaya dolan ışık huzura alınan ya
bancıları karanlıkta bırakıyor ve padişa
hın ancak yüzünün bir tarafını aydınla
tıyordu. Böylece içeri girenler hünkarı 
serbestçe seyredebiliyorlardı. Bu !oşluk 
törene bütünüyle görkemli ve gizemli bir 
hava vererek kişinin hayal kurmasını sağ
lıyordu. 
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Ölüm Mavanı 
İkinci avlunun önüne gelindiğinde ya
bancıların asla giremed iği Bab-ı Sa
adet'in yanından iledenerek sadrazarnın 
yargılama yaptığı Kubbealtı 'nın önünden 
geçildi. 
İmparatorluğun en önemli yetkilisinin 
korkunç otoritesine tanık olduk. Onun 
oturduğu yerin hemen üstünde ondan 
daha üstün bir ışığın mevcudiyetini be
lirtircesine kafesli bir pencere açılmıştı. 
Padişah kimseye belli etmeden istedi
ği zaman oradan Divan toplantılarına iş
tirak ediyordu. 
Dışarda Kubbealtı'nın yanında havan to
pu biçiminde oyulmuş mermer bir blok 
göze çarpıyordu. Bu konuda bize şunu 
naklettiler: 
Yasalara göre şeyhül islamın kafasını 
vurmak ve boğmak yasaktı. Bu dokunul
mazlık sayesinde aşikar bir itaatsizliğe 
kapılan şeyhülislamı ve ona bağlı din 
adamları için havanda dövmek usulü dü
şünülmüştü. Bu cezanın vahşeti ve özel
likle birkaç şeyhülislamın tepkisi bu usu
lü gözden düşürmüştü. Havanlar topra
ğa gömülmüş tü. Sonradan şeyhülislam, 
padişahın otoritesi üzerine kötü bir bas
kı kurmaya kalkınca son padişahlardan 
biri topraktan bir havanı dışarı çıkarmış, 
muhalefet anında sönmüştü. 
Bab-ı Saadet'ten sonra Bab-ı Hüma
yun'dan geçtik. Asilerin kellelerinin bile 
oyuklara yerleştirilmesi adetti. o sıralar
da imparatorluğun iç kaynaşmalarla sarsıl
masına rağmen, bir zaaf işareti olarak 

oyuklarda bir kelle bile görünmüyordu. 
Daha sonra eski Bizans'ın bütün alanını 
içine alan sarayın surları dışına çıktık." 

Fransız Elçisine İlgi 
İngilizleri Darılttı 
O zamanlar Rusya, İstanbul'da doğuştan 
diplomat olan ve ikna edici yetenekle
re sahip, yumuşak huylu ve hileci Rum
lar tarafından temsil ediliyordu. 
Kiev'de doğmuş, Rum asıllı Rus E lçisi 
d'ltalinski, şimdi atalarının ülkesinde ye
ni ülkesinin davasını savunuyordu. Bu 
kozmopolit ihtiyara yıllardan sonra Ka
tolikliğin merkezi Roma'da Ortodoks 
Rusya'yı temsil ederken rastlamış, onun 
yaşlılık yıllarını dindar bir patrik gibi Ati
na sanatının izlerini araştırırken gör
müştük. Divan' ın çevresindeki Rum 
ayakoyunlarından nefret eden ve açık 
sözlü bir kişi olan Elçi Arbuthnot İngil
tere'yi temsil ediyordu. Çok sevdiği 
güzel eşini yeni kaybetmiş olduğundan 
İngiltere'nin işlerini ara sıra ihmal edi
yordu. 
Napolyon elçisinin kabulü dolayısıyla 
uyanan hoşnutsuzluğunu göstermek 
amacıyla bir İngiliz fırkateynine bindi ve 
Çanakkale'nin ağzında kol gezen İngi
liz donanmasının amiraliyle Bozcaada'da 
buluştu. General Sebastiani ile yaptığı 
görüşmeden sonra açıkça Fransa 'ya 
meyleden Padişah III. Selim, Babı
ali 'nin terelimanı eski Etlak voyvodası 
Rum Konstantions İpsilanti'yi,3 Fransız 
elçis inin bir ş ikayeti üzerine azletti. 

3 ileride ipsilanti Ailesi'nin öteki üyelerinin Osmanlı Devleti aleyhine, Rusya ve Yunan halkı lehine ortaya koydukları 
faaliyetleri göreceğiz. 
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Konstantions İpsilanti Rusya'ya gitmek 
zorunda kaldı. Tarabya'daki yalısı Fran
sız Elçiliği 'nin yazlık ikametgahı oldu .  
Sultan II I .  Selim bu davranışlarda bulu
nurken 20 Şubat 1807 tarihinde Amiral 
Dııkworth'un komutasındaki on dört İn
giliz yelkeniisi rahatça Çanakkale'yi aştı. 
İstanbul Limanı 'na gelerek Elçi Arbuth
not'u bıraktı ve toplarının gölgesinde 
Londra hükümetinin isteklerini bildirdi. 

İngiliz Topları Saraya 
Çevrildi 
İlk kez aşılan Çanakkale istihkamları, 
devletin kalbine giren düşman ve padi
şahın sarayına her an güllelerini ve bom
balarını kusmaya hazır İngiliz donanma
sının topları sarayı öyle bir dehşete dü
şürdü ve üzüntii içinde bıraktı ki, Divan 
bir anda bütün asaletini ve enerjisini kay
betti. Sultan III .  Selim, yakın adamların
dan İsmail Bey'i General Sebastiani'ye 
gönderdi. 
İsmail Bey zorunluluk karşısında pad i
şahın boyun eğdiğini ve elçinin hemen 
İstanbul'dan uzaklaşmasını bildirdi. İs
mail Bey yüzünün ifadesi ve dilinin 
sertliğiyle, padişahın kederli haberine ki
şisel soğukluğunu ve tehd idini de ilave 
etti. Sebastiani kendinden emin bir 
adam ve kişiliğine yapılmış hakaretİn er 
geç intikamını alacak büyük bir milletin 
temsilcisi olarak şöyle dedi: 
"Ben burada mil letlerarası hakların 
güvencesi altında bulunınaktayım. Ül
kemc düşman bir ülkenin donanması
nın burada bulunması ne benim göre
vimi etkiler, ne de hükümetimin bana 

verdiği elçilik unvanını kaldırır. Ben pa
dişahın konuğuyum, E lçil iğimi ancak 
onun buyruğu üzerine terk ederim ve 
bu da Fransa'ya açık bir savaş ilanı 
olur." 
Şaşkınlık içinde kalan İsmail Bey, Sul
tan III .  Selim'i yiğitlik ile korkaklık ara
sında bırakan bu yanıtı saraya iletti. 
Sultan I I I .  Selim kalben kahraman ise 
de, şimdi gösterdiği gibi zihnen tutuk ve 
kararsızdı .  Padişah, İsmail Bey'den bu 
yanıtı işitince Elçi Sebastiani 'nin ener
jik tutumu sayesinde kendi yiğitliğlni 
göstermeye mecbur kaldığından belki de 
sevindi. 
Zaten halk ve askerler de tereddüt etmi
yordu. Sarayın kapıldığı dehşet, vezirle
rin çekingenliği, padişahın kararsızlığı 
hiçbir biçimde millete yansıınıyordu .  

Ve Sava§a Karar Verildi 
Tehlike, Osınanlı lara eski şöhretlerine 
en fazla gerek d uyulduğu dönemde 
rastlamıştı. I-ler ağızdan savaş çığlığı 
yükseliyordu. Topçular ve yeniçeriler 
kendil iklerinden silaha sarıl ıyor ve ha
zırlanıyorlardı. Yaşlılar ve çocuklar istih
kiim kazmak ve savunma çabalarına ka
tılmak iç in gönüllü olarak göreve koşu
yorlardı. Kadınlar da her meslekten ve 
her yaştan erkekleri, İngilizlerden baş
kentlerine yaptıkları hakaretİn intikamı
nı alınaya ve din uğruna ölmeye teşvik 
ediyorlardı. Cesaret nihayet dışarıdan ge
lerek sarayın d uvarlarını aştı. Yeniden 
Sultan III. Selim'in nezaretinde toplanan 
vezirler İngiliz gemilerine boyun eğmek
tense savaşmayı göze almayı kararlaştır
dılar. 
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Padişah vezirlerin aldığı kararı övdü ve 
haremi boşaltarak bütün kadınların hep
sini daha güvenli olan Eski Saray'a yol
ladı. Silahlarını kuşandı, arına bindi ,  
E lçi Sebastiani ve öteki Fransız subay
ları tarafından komuta edilen topçu bir
liklerinin bataryaları yerleştirmeleri için 
sarayın kapılarını açtırd ı. Milletiyle ay
nı heyecana kapılarak halkın arasına 
karıştı, kendisini hem padişah, hem ko
mutan ve hem de asker olarak gösterdi. 
Sultan III. Selim ortak bir duyguyla ha
reket ederek yeniçerilerin saygısını ve 
milletin sevgisini yeniden fethetti. Açık 
bir toplantıda kendisini, başkenti ve 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun bağımsızlı
ğını savunmak için yanındaki birkaç 
yüz Fransız ile dövüşmeye hazır olan Ge
neral Sebastiani'yi kabul etti. 
Savunmaya aşırı bir çaba vermek ama
cıyla, halka, orduya ve donanınaya avuç 
dolusu altın dağıtıldı. Kısa süre içinde b
tan bul bir saldırıya karşı bütünüyle ha
zırlanmış, bizzat halk tarafından kullanı
lan sayısız top Avrupa ve Asya kıyıların
da namlularını göstermeye başlamıştı. İs
tanbul'un İngiliz donanınası önünde ve 
Fransız elçisinin Divan'da karşılaştığı bü
yük politik bunalıma tanık olan kişinin 
kaleme aldığı belge: 

Politik Bunalımı Bir 
Belgeden İzleyelim 
Elçilik Katibi Baron Prevost şunları 
yazmıştır: 
"Otuz yıl boyunca hiçbir tarihsel bel
geyle bozulmayan sessizlik özenle ko
rundu. E n  sabit geleneklerin uzaklaş-
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tıkça unutulmaları gibi, b u  sessizlik de 
giderek unurulmuştur. Hem şimdiki 
nesil leri ayd ınlatmak, hem de gerçeğe 
saygı göstermek bakımlarından aşağı
daki ayrıntıları açıklamayı uygun bul
duk. Fransa'nın bu dış ilişkilerdeki bu
nalunda sahip olduğu onur ve mutlu
luk tamamen İstanbul'daki elçiliğin ter
c limanı M.  Ruffin sayesinde mümkün 
olmuştur. 
General Sebastiani'nin yanıtındaki gu
rur, politik durumumuzun bozulması 
karşısında duyulan derin acıyı saklayan 
bir maskeden başka bir şey değildi. Bü
yük bir gizlilik içinde de olsa elçi, M. 
Ruffin' in şiddetle karşı koyduğu İstan
bul'dan ayrılma sorunu üzerine eğil
mişti. Fakat elçinin kanısı Galib geldi
ği için gerektiği gibi hareket edilmeye 
başland ı ve elçilikteki önemli yazışma
ların, belgelerin yok edilmesine karar ve
rildi. Bunalımlı anlarda öyle değersiz ha
reketler vardır ki, durumun sıkıntısını ga
yet iyi betimler. Anlatacaklarımız da 
işte bu sınıfa girmektedir. 
Böyle bir durumda bazı belge ve kağıt
ların yakılması kuşkusuz çok olağan bir 
harekettir. Ancak bu işte o kadar acele 
edilmişti ki, Elçi Se basriani evlilik kilğı
dmı bile yakmıştı. Ayrılış, açıkdenize var
mak için bir gemiyi ve her türlü ihtima
le karşı birkaç yerde hazır at bul undurul
masını gerektiriyordu. Bütün bunlar yi
ne büyük bir gizlilik içinde yerine geti
rildi. Bu ölüm kalım sorunu sırasında Ge
neral Sebastiani'nin ileri görüşiiilüğü 
Rus ya da İngiliz taraftarlarının oyunla
rından ya da Babıal i 'nin adamlarının 
beceriksizliğinden sakınınayı gerektiri-
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yordu .  Özellikle politik bir yenilgiden 
sonra gülünç duruma düşmemeye dik
kat ediyordu. Elçimizin özgürlüğünü 
kaybetmesi, bizleri kaçınılmaz bir biçim
de böyle bir sonuca götürebilirdi. Niha
yet Sebastiani 'nin topluluk adamı olma 
deneyimlerine bir de özel yaşantısında
kiler ekleniyordu. Madam Sebastiani do
ğurmak üzere olduğundan Fransız Elçi
liği 'ni terk edecek durumda değildi . 
General yazdığı bir mektupla karısını In
giliz E lçiliği 'ne emanet etmekte sakın
ca görmedi. Bu ilk günün sıkıntıları, ön
lemleri bunlar oldu. 

Rüzgarın Oyunu 
Boğaziçi ile birleştirilmiş iki denizin ara
sına yerleşmiş olan İstanbul 'un coğra
fi durumu herkesçe bilinmektedir. Bo
ğaziçi 'nde açıklanması mümkün ol
mayan, fakat uzun gözlemler sonunda 
sürekli bir olay olduğu anlaşılan rüzga
rın sık sık yön değiştirmesine rastlanır. 
E lçilik tercümanı M. Ruffin uzun yıl
lar bu başkentte bulunduğundan hava 
durumlarını ve özel l ikle rüzgar i le 
akınttiarın değişimini çok iyi biliyordu. 
Ingiliz donanmasının gözökmesinden 
beri onu Adalar'a kadar getiren güney
batı rüzgarının ansızın kuzeydoğuya dö
nerek İstanbul kıyısına gelmesin i  ön
leyeceğini gözlemişti. Genellikle bu iki 
rüzgar birbirin i  izlerdi .  O sırada Bo
ğaz'dan esen ve gittikçe şiddetini artı
ran poyraz yelkeniiierin karaya yanaş
malarına öneml i  bir şekilde engel olu
yordu.  Gerçekten de bir İngiliz fırka
teyni bütün gün Boğaz'ın ters akıntısı
na karşı çıkmaya çalışmış, ancak başa-

ramamıştı. Rüzgar ve akıntı etkisiyle sü
rü klenince beklenmedik bir anda kıyı
daki bir Osmanlı topunun menzili içi
ne girmiş, şiddetli top atışı karş ısında 
girişiminden vazgeçmek zorunda kal
mıştı. Ruffin 'in engin deneyimi, poy
raz estiği sürece hiçbir İngiliz gemisi
nin kıyıya yaklaşamayacağını öngörü
yordu.  
Doğruluğunu ve bilgeliğini bilen Gene
ral Sebastiani'ye bu durum açıklandı. Çı
karılan sonuç çok önemliydi .  Eğer r.üz
gar birkaç gün daha böyle eserse Ingiliz 
donanmasının seferi suya düşecekti! 
Şu halde hemen görüşmelere başla
mak, işi mümkün olduğu kadar uzatmak 
ve kazanılacak zamanı savunmaya har
camak gerekiyordu. M. Ruffın elçiye he
men reisülküttabı ve sadrazaını görme
sini, padişahla bir görüşme olanağı bul
masını öğütledi. 
Reisülküttablıkta bulunan Galib Efen
di  son derece zeki, seçkin ve yaşamını 
görevine adamış bir kişiydi. Davranış
larında son derece ciddi olan bu devlet 
adamının nazik bir sağlığı, zarif bir vü
cut yapısı vardı. Mevcut durumun ters
yüz olması dolayısıyla sahip olduğu 
mevkii kaybetmemek için büyük çaba 
sarf ed iyordu.  Bu yüzden yeniden gö
rüşmelere başlanmasını büyük bir ilgiy
le kabul etti. Öneriyi sadrazama iletti. 
Sadrazam ise, oynadığı oyunun belli ol
maması için İngiliz elçisinin istekleri
ne boyun eğer gibi yaparken, elçimiz 
General Sebastiani padişah tarafından 
kabul edi lmesi için büyük bir çaba 
gösterdi. 
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��uyarıya Evet Derseniz 
Dünyadan Silinirsiniz" 
Padişahın kabulü çok nazik ve dostça ol
du. İsmail Bey'in söylediklerini umıttur
mak ister gibi bir hali vardı. Daha ilk söz
ler sarf edild iğinde, General tasarısının 
bilindiğini anladı. I Iükümdarın Fransız 
ittifakını reddetmek zorunda kald ığı 
görülüyordu. Ancak başka türlü davran
masına imkan var mıydı? Bütün sorun 
buradaydı. Bu ilk başarıdan sonra elçi, 
kurtuluş için tek yol kaldığına dair gö
rüşünü açıkladı. Bu yol hemen savunma
yı örgütlemekti. Bunun önemini ve 
yöntemini ayrıntılara kadar inerck anlat
tı. O zaman soruna her yönüyle temas 
edildi. Rcisülküttab, sadrazam ve birkaç 
danışman hemen toplantıya çağrıldı. 
Tartışma büyük bir serbestlik içinde sür
dü. General Sebastiani  görüşmeye şu 
sözlerle son verdi: 
Bu derece küstahça verilen bu uyarıyı 
dünya milletleri arasından silinmek kay
dıyla kabul e de bilirsiniz! İngiliz do
nanmasının kentinizi yakacağını mı id
dia ediyorsunuz? O halde kentinizi ye
niden yaparsınız, fakat hiç olmazsa onu
runuz lekelenmemiş olur! Ancak iyice 
dikkat edin, düşman toplarımza hedef ol
madan size saldıramaz. İngilizlerin kar
şı karşıya kald ığı tehlikeler sizinkilerin 
yüz misli fazladır. Varsayalım ki şanlı baş
kentinizi yaktılar. Peki bir avuç adamla 
bu koca kenti nasıl işgal edebilirler. 
Düşmanınız bu şansına karşılık savaşın, 
denizdeki akıntıların, rüzgarın tehlike
leri var! Eğer onların üstesinden gele
mezse, yaln ızca hareketsiz kalmayacak, 
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üstelik sizin el inize düşecektir. Şu  hal
de vakit kazanın, pazarlığı uzatın, zira za
man sizin lehinize çalışıyor. Kurtuluş ve 
düşmanın perişan edilmesi tamamen 
sizin tunımunuza bağlıdır. "' 

Halkla Birlikte Alınan 
Önlemler 
Fransız Elçiliği Katibi Prevost, General 
Sebastiani 'nin konuşmasının herkese 
cesaret verdiğini belirttikten sonra geliş
meleri şöyle anlatmıştır: 
"Bu gizli görüşmede söz edilen bütün 
konular ittifakla kabul edildi. Tasarının 
her aşamasında öncülük eden elçi yöne
ticiliği üzerine aldı. Ona bu savunma işin
de en fazla yardımı dakunacak olan ve 
başarı için büyük umutlar vaat eden şey 
barış içindeyken hiçbir uyarıya başvur
madan bir Osmanlı gemisini yakan düş
manı alçak ve ikiyüzlü olarak niteleyen 
İstanbul halkıydı. Doğal olarak İngiliz
lere karşı duran halkın nefretinden ya
rarlanmanın yolları düşünüldü. 
Bir kez harekete geçildiktcn sonra Ba
bıali hiçbir şeye karışmaya cesaret ede
medi .  Aksine bütün samimiyetiyle sa
vunma çarelerine eğildi .  O andan itiba
ren bütün kentin görüntüsü değişti. 
Her yanda enerj i  dolu, faal ve heyecan
lı bir halk topluluğu görülüyordu. Sihir
li bir değnek dcğmişçesine kentin en 
yüksek ve en uygun noktalarında tabya 
siperleri, hendekler kazılmaya ve batar
yalar d ikilmeye başlandı. Avrupa, Asya 
kıyıları ile herhangi bir saldırıya karşı en 
iyi konumda bulunan Kızkulesi toplar
la donatıldı .  
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Büyük gemilerden filikalara kadar bir sü
rü irili ufaklı tekneden oluşan muazzam 
bir hat Tophane'den Sarayburnu'na ka
dar limanı kapattı ve muhtemel bir düş
man saldırısına karşı ateş gemileri hazır
landı. Üç yüz top ateşe hazır bir duruma 
getirilirken, üç misli topa yetecek kadar 
yer hazırlanmıştı. 

İngiliz Amirali Tehlikeyi 
Anladı 
İstanbul 'un karşısına yerleşen, fakat 
kentte olup bitenlerden haberi olmayan 
İngiliz amiralinin tehdit dolu yen i  uya
rısı üzerine Divan beklenen yanıtını 
verdi: 

· 'Hiçbir surette makul olmayan sebeple
re dayanarak Başkentimizi bombala
makla tehdit ediyorsunuz. O halde iste
diğiniz gibi davranmakta serbestsiniz! 
Bin iki yüz topumuz size karşılık verme
ye hazırdır. ' 
28 Şubat günü talimli iki yüz topçu ile 
Fransız subayları Çanakkale'ye hareket 
etti. Bir süre sonra öğreneceği bu önlem 
ve aldığı yanıt İngiliz Amirali John Duk
worth 'a Marmara'da hapis kalacağı kay
gısını verdi. 
O zaman, kendisine zaman kaybettiren 
Babtali'nin usta ve sinsi davranışını tak
dir etti. Fırsatın kaçtığını fark etti ve ilk 
isteklerini yumuşattı. Osmanlıların gu
rurunu kamçılamaktan başka bii' işe ya
ramayan tavizleri İ ngiliz onurunu düşü
rürken, hareketsizliği de donanmasını 
tehlikeye sokuyordu.  
Bu durum karşısında kesin olarak geri 
dönmeye karar verdi. 2 Mart günü Ada-

lar'ın açığından demir alan donanma, 3 
Mart'ta Lapseki açıklarına geldi. 4 Mart'
ta akımının ve rüzgarın uygunluğu saye- · 

sinde Çanakkale 'den geçip gitti. 

Çanakkale Boğazı 'nın 
Savunma Eksiklikleri 
Bu seferin amacı Divan' ı  sindirerek is
teklerini kabul ettirmekti. Uygulama saf
hasında iki ayrı nokta baş gösteriyordu.  
Biri askeri, öteki politik. İstanbul önün
de bir tek top bile ateşlenınediği için ay-• 
rıntısına girmeyi gereksiz gördüğümüz 
birinci nokta ancak İstanbul 'dan üç yüz 
yirmi kilometre uzaklıkta kendini gös
terme fırsatını buldu. 
İngilizler az rastlanan bir çabayla Çanak
kale Bağazı'nı zorlamanın mümkün oldu
ğunu ortaya koymuşlardı. İstihkamlardan 
açılan top ateşine karşılık vermeyen İn
gilizler hayranlık uyandıran soğukkanlı
lıklarıyla ilerlemelerine devam ettiler. 
Osmanlı İmparatorluğu 'nda askeri yön
temler o kadar eksikti ki, tabyalardaki 
topların bir kısmının top kundağı bile 
yoktu ve çoğu kumların içine gömülmüş
tü. Bu durumda topları yerindert kımıl
datamayan topçular, düşman gemilerinin 
tam topun hizasına gelmelerini bekliyor
lardı. 
Görüldüğü gibi, bu görkemli cesarete 
mutlaka bilimin, savaş tekniğinin ve de
neyimin eklenmesi gerekiyordu. Bu ka
dar kötü bir silahianma ile, acemi bir sa
vunmanın bu geçidi İngiliz donanması
na ya da bir başka düşman teknelerine 
mezar yapacağını söyleyebilmek müm
kün değildir. 
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İngilizlerin Kaybı Çok 
Büyük Oldu 
Buna rağmen işler vaziyette olan bir ba
taryadan atılan bir gülle yüz on toplu 
Windsor Castle 'ın seren direğini parça
lamış ve yirmi bir denizcinin ölümüne 
neden olmuştu. Yetmiş dört toplu Stan
dart gemisinin üzerine düşen mermer 
güliderden biri cephaneliği patiatmış ve 
altmış kişiyi yaralamıştı. Bu mermer 
güllenin üç yüz dört yüz kilo ağırlığın
da olduğu tahmin edilmektedir. 
Donanmanın ikinci geçiş inde talim gör
müş topçular ile gözü pek savunucular 
su hizasına yaptıkları atışlada İ ngilizle
re bir hayli zarar verdi. İ ngilizlerin kay
bı otuz yedi ölü ve dört yüz on iki yara
lı oldu. Osmanlılar ise insanca bir kay
ba uğramamışlar, ancak bir kadırga ile 
beş fırkateynleri yakılmıştı. İngilizler ise 
iki korvet ile yetmiş dört toplu Ajax'ı  
kaybetmiş lerdi. 
İngilizlerin bu seferi politik bakış açısın
dan değerlendirild iğinde, giriş imin Os
manlılardan çok Fransa'ya yönetilmiş ol
duğu anlaşılır. İ ngilizlerin seferi askeri 
olarak iyi düzenlenmiş, fakat politikala
rında görülen beceriksizliklerden dola
yı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Başlangıç
ta her şey İngilizlerin lehine cereyan et
mişti. Donanmalarının yarattığı dehşet, 
padişahı Fransız elçisinin kenti terk et
mesi için karar almaya itmişti. Elçi de bu
nun padişaha zorla kabul ettirildiğini bil
diğinden, bu isteği geri çevirmişti. 
General Sebastiani kendi kendine dava
nın kaybedildiğine inanmışsa da, davra
n ışları övülmeye layık olmuştur. Bir an-
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d a  talih dönmüş, umutlar yeniden doğ
muştur. Bu değişikliğin nedenini daha 
önce belirtmiştik. İngiliz donanınası 
uzaklaşınca Fransız Elçisi General Sebas
tiani de eskiden sahip olduğu saygınlı
ğa kavuşmuştur. 
O zamandan beri devletin kurtarıcısı ola
rak kabul görür ve bu onurlu unvan bü
tün ağızlarda tekrar edilir. İngilizlerin ters 
rastlantılarla dolu bu giriş imi işte böyle 
bitmiştir." 

Yöneticilerin Ayakoyunu • 

Fransa elçisi General Sebastiani ve ma
iyeti tarafından Osmanlı Devleti, İ ngil
tere ve Rusya arasında alevlendirilen sa
vaş yüzünden Sultan I II. Selim bütün 
imparatorlukta genel seferberlik ilan 
etti. Sadrazam Balkan dağlarının eteğİn
de Şumnu kasabasını ordunun toplanma 
yeri olarak ilan etti. 
Kendisi de vezirler ve İstanbul kapıku
lu ocaklarıyla oraya gidecekti. Alemdar 
Mustafa Paşa Rusçuk'ta on beş bin as
ker toplamıştı. Yanındaki kuvvetlerle Ef
Hik'ı işgal edecekti. Sultan III .  Selim ye
n içeri ağalığına, uzun zaman Fransız 
E lçiliği'ndeki Şeref Kıtası'nda hizmet 
görmüş, Fransız askeri kuruluşlarına 
yakın ilgi gösteren 3 1 .  Orta'dan basit bir 
askeri getirdi. Sadrazam İbrahim Paşa ile 
bütün Divan üyeleri Şumnu'ya kadar ka
pıkulu ocaklarının eşliğinde gittiler. Di
van'ın yokluğunda Köse M usa Paşa İs
tanbul 'da Kaymakamlık yapmak üzere 
görevlendirildi. 
Kaymakam, sadrazarnın yokluğunda 
bütün devlet yönetimine sahip olan 
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bir çeşit d iktatördü. Padişaha karşı baş
kentten sorumluypu. Nizam-ı Cedid as
kerleri kışialarında bırakıldı. Sultan II I .  
Selim, Nizam-ı Cedid' in yeniçeriler 
arasında hoşnutsuzluk yaratmasından _çe
kiniyordu. Padişahın sadık ve deneyim
li şeyhülislamı Ahmed Esad E fendi 
yenilikçi hareketleri desteklediği için 
zorla azlettirild i .  
Padişah, Şeyhülislam Ahmed Esad Efen
di'nin görevinden uzaklaştırılması kar
şısında bir kardeşini kaybetmiş gibi 
gözyaşı döktü . Bir fesatçının elinde en 
tehlikeli mevki olan şeyhülislamlığa, 
şimdiye kadar efendisine hoşgörünmek 
için yenileşme eylemlerini benimse
miş gibi gözüken sinsi yaradılışlı Rume
li Kazaskeri Topa! Ataullah Efendi ge
tirildi. 
Sultan Selim'i  avucunun içine almış 
olan Kaymakam Köse Musa Paşa da en 
az yeni şeyhülislam kadar fesatçı ve ih
tiras sahibiydi .  Bu iki adam, biri katip, 
öteki İmrahor olan İbrahim E fendi ve 
Ahmed Bey aracılığıyla saray içinde or
taklaşa bir ayakoyunu düzenledi ler. 
Ayakoyununun iki önderi efendilerini 
daha iyi aldatabilmek ve asıl düşünce
lerini saklayabilmek için birbirleriyle çe
kişiyorlarmış gibi gözükıneye çalışı
yorlardı. Başkentte patlak verecek bir 
ayaklanma sadrazamdan ve eğer gere
kiyorsa padişahtan kurtulmalarını sağ
layacaktı. Böyle bir ayaklanmanın bü
tün unsurların ı  hazırlamakta da gecik
mediler. 

Nizam-ı Cedid'de İki Bin 
Laz Yamak 
Trabzon mıntıkasından iki bin Laz, ye
niçerilerin yokluğunda Boğaz istihkam
larını korumada Nizam-ı Cedid'e yar
dımcı olmak amacıyla lstanbul'a çağrıl
d ı. Bunlara yamak4 adı verilmişti. 
Nizam-ı Cedid'e katılmadan önce onla
rın topçu birliklerini takviye etmeleri is
tendi. Padişahın amacı bu iki birl iği 
kaynaştırmaktı. Yarnakların Nizam-ı 
Cedid'in eğitimini ve disiplinini gömrek 
örnek almaları sağlandı. 
Başka türlü düşünceler besleyen Kay

makam Köse Musa Paşa, yarnakların ara
sına gurur ve isyan düşüncesini aşılama
sı için birkaç yeniçeri sokarak onları pa
dişahın orduyla ilgili yeniliklerine kar
şı kışkınmaya başladı. 
Bu fesatçılar yamaklara, Sultan III. Se
lim'in Hıristiyan silahlarını ve kurumla
rını benimseterek peygamberin çocuk
larını gavur yapmak isteğini telkin edi
yorlardı. Ona karşı direnmek, dine hiz
met etmek ve Osmanlı şanının öcünü al
mak demekti. Göçebe Asyalı kavimle
rio çocukları gibi tembel, cahil ve tutu
cu olan bu asker adayları doğal bir ilgiy
le bu nutuklara kulak veriyorlardı. 
Cehaletlerine, tembelliklerine ve inat
larına, d ine ve yurda hizmet gözüyle ba
kıyorlardı. 
Bu dolaplar b ir süreden beri yarnakların 
disiplinini bozmuştu. Tasarılarını bir 
an önce yerine getirmek için acele eden 
Kaymakam Köse Musa Paşa, kuru.lan tu-

4 Yeniçeri, topçu ve humbaracı ocaklarında asker adayı, s ın ır  kalelerinde setere gitmeyerek kaleleri bekleyen asker
lere de "yamak" denirdi. 
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zaktan habersiz yiğit bir subay olan 
Mahmud Efendi'yi Rumeli Hisarı'nda
ki yarnakların maaşlarını ödemeye yol
ladı. Ayrıca yanına birkaç Nizam-ı Cedid 
üniforması almasını ve zor kullanarak 
bunları yarnaklara giydirmesini emretti. 

Yarnakların Ayaklanması 
Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Mahmud 
Efendi, yarnaklarta Nizam-ı Cedid asker
lerinin aynı kışlada barındıkları Rumeli 
Hisarı'na gitti. Askerlere maaşlarını dağıt
tıktan sonra yanındaki Nizam-ı Cedid 
üniformalarını çıkardı ve görevinden 
söz etti. 
B irden hiddete kapılan yamaklar Mah
mud Efendi'yi bağmak için üzerine yü
rüdü.  Nizam-ı Cedid askerleri hemen 
çevresini sararak onu korumaya başladı
lar. İki birlik arasında kanlı bir vuruşma 
başladı. Vuruşmanın kargaşasından ya
rarlanan Mahmud Efendi kayığına ada
dığı gibi aynı kıyıdaki Büyükdere 'ye geç
ti. Onu ellerinden kaçırdıktan için hırs
tan deliye dönen yamaklar karadan ka
yığı izledi. Daha önce Büyükdere'ye ge
lerek kürekçiterden kayığı karaya yanaş
tırmalarını istediler. Mahmud Efendi ka
raya ayak basar basmaz parçaladılar. 
Rumeli Hisarı'ndaki cinayet kıyıdaki ba
taryalara ve tabyalara genel bir ayaklan
ma işareti oldu. Halkın da yardımını alan 
yamaklar her tarafta Nizam-ı Cedid as
kerlerini yenip yutuyorlardı. Anadolu Hi
sarı komutanı da talihsiz Mahmud Efen
di'nin akıbetine uğradı. Komutanı öldü
rüp cesedini denize attıktın sonra kan
lı yatağanlarıyla padişaha isteklerini ka
bul ettirmek için saraya gittiler. 
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Kabakçı Mustafa Ortaya 
Çıkıyor 
Deniz bataryalarından çıkarılan Ni
zam-ı Cedid askerleri İstanbul ve Üs
küdar'daki kışialarma çekild i . Baş
kentteki d iğer birlikler ile kaymakamın 
iki gün içinde Anadolu'  dan çağırabiie
ceği kuvvetler yarnakların isyanını he
men bastıracak güce sahipti. Kayma
kam, padişaha ve vezirlere yarnakları 
göreve davet edeceğine ve suçluları ce
zalandıracağına dair söz verdi. Sözde bir 
nefretle meslektaşlarının hiddetini ve 
uyanıklığını uyuttu. 
Genellikle yeniçerilere düşman olan 
bostancıbaşı, yanına aldığı birkaç bostan
cı ve on altı çift kürekli kayığı ile Büyük
dere'ye gitti. Fakat kıyıdan açılan tüfek 
ateşi ile geri çevrildi. Otoritesine karşı ya
pılan bu hareketi hemen gelip efendisi
ne anlattı. Fakat harekete geçmesi için 
emir almış olan kaymakam yine savsak
lamayı sürdürdü. 
Bu hesaplı vakit kazanmalardan ve ce
zasız kalan c inayetierin uyandırdığı öf
keden yararlanarak, din adamları, imam
lar ve vaizler aracılığıyla yeniçerileri ve 
halkı yenilik taraftarı vezirlere karşı kış
kırtınayı sürdürdü. İstanbul'dan gelen 
gürültülerden yeni taraftarlar kazandık
larını sanan yarnakların direnme güçle
ri büsbütün arttı. B ir zamanlar haçlıların 
karargah kurduğu Büyükdere'deki bü
yük çınarın altında toplandılar. 
Orada, şeriata ve atalarının törelerine iha
net eden yenilik taraftarları ile onların 
yardımcıianna karşı dinin ve yurdun 
intikamını almak üzere yemin ettiler ve 
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başlarına vahşi tabiatlı, fakat yetenekle
ri eğitimini aşan bir adam olan Kabakçı
oğlu Mustafa'yı geçirdiler. 
Kabakçı Mustafa ayaklanmaların ilk et
ki li silahı olan güzel söz söyleme bece
risine fazlasıyla sahipti. lhtilal liderleri
nin vazgeçilmez özellikleri olan içgüdü
sü ile soğukkanlılığından ve cesaretin
den yararlanıyordu. İşte bir rastlantı so
nucu ortaya çıkan Kabakçı Mustafa ha
in kaymakamın ayaklandırıp, sahip çık
maya çalıştığı ihtilal için biçilmiş kaftan
dı. Kabakçı Mustafa yenilikleri geri al
dırtmak, sarayı korkutmak, yeniçerilere 
eski kudretini kazandırmak, Balkan 
dağlarında olan sadrazam ile vezirleri de
virmek istiyordu .  
Ayrıca kaymakam ve şeyhülislamın, Pa
dişah III .  Selim'in üzerinde kesin bir 
egemenlik sağlama niyetindeydi. Kabak
çı Mustafa daha fazlasını hiçbir biçimde 
istemiyordu. Çünkü bundan ötesi şeri
ata, eski tördere ve padişahın kutsal oto
ritesine dayanıyordu. Bu asi, nerede 
duracağım biliyordu. Çadır içinde dün
yaya gelmiş olan efendilerinin saray ya
salarına karşı çıkan Asyalı ihtilalci işte 
böyle biriydi. 

Padi�ah Aldatılıyor 
Kaymakamın da etkisiyle bu usta önder 
yarnaklara yağma ve düzensizlik yapma
yacaklarına dair yemin ettirdi. Başken
te güven vermek, padişahı kandırmak ve 
halkın zihninde ihtilalin ne kadar adalet
li ve yumuşak olduğunu telkin etmek 
amacıyla üç gün boyunca ellerine geçir
dikleri Boğaz istihkamlarından dışarı 
çıkmadılar. Üçüncü gün Kabakçı Mus-

rafa'nın önderliğinde altı yüz kadar isyan
cı Büyükdere üzerinden lstanbul'a yü
rümeye başladı. 
İki saat sonra başkentin kapılarına dayan
mışlardı. Dehşet havası onlara öncülük 
ediyordu. Kaymakam ile şeyhülislamın 
adamları kenti ihtilale hazırlarken, bir 
yandan da sarayı uyutınayı sürdürüyor
lardı. 
Padişaha, bu adamların hatalarını unut
turmak ve dökülen kanı bağışiatmak 
için kente geldikleri söyleniyordu. On
lara karşı mücadele etmek şiddet yoluy
la yarnakları yeniden ayaklanmaya sü
rüklemek demekti. Çevresini saran su
ikastçılar tarafından sürekli aldatılan pa
d işah, onların verdiği bilgilere güveni
yordu. 

Kurhanlannı Sarayına 
Götürdü 
Kaymakam Köse Musa Paşa er geç Sul
tan III. Selim'e olup bitenler hakkında 
bilgi verecekti. Etkinliğini sarsahilecek 
olan padişahın dostları önünde kendisi
ni temize çıkarmak için defterdar ile di
ğer divan üyelerinin yaşamları için kay
gılanıyormuş gibi davranarak onları ga
yet güçlü bir muhafız kıtası tarafından 
korunan kendi sarayına davet etti. 
Defterdar ile Nizam-ı Cedid'in en ateş
li taraftarları olarak tanınanlar büyük bir 
güven içinde bu davete uydular. Kayma
kam onları acı sonlarını gizleyen sahte bir 
dost gibi karşıladı. 
Konokiarına şerbet, kahve ikram etti. 
Kendisine gösterdikleri güvenden dola
yı onları kutladı. Ancak dışarı çıkarak eel-
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latlarına hepsinin boğduro lması için 
emir verdi. lhan et yoluyla yarnakların in
tikamını alarak, cesetlerini ayaklananla
rın önüne atmak istiyordu .  

Kahakçı Mustafa Yand� 
Topladı 
Bu arada Kabakçı kente girmiş, halkın al
kışları arasında sokaklarda ilerliyordu. Ye
niçeri ağasının sarayına gelerek kahya
s ını d ışarı çağırdı, yarnakları göstererek 
şöyle konuştu: 
"İşte velimiz Hacı Bektaş' ın kulları 
olan bu çocuklar davanızı, şeriatı, dev
letin yasa ve törelerini beraberce savun
mak üzere size katılmaya geldiler. lnti
kamınızı almak, Nizam-ı Cedid askerle
rini ve sizin yerinize onları koymak iste
yen gavur vezirleri cezalandırmak üze
re bize katılınanızı İhtar ediyorum!"  
Padişahına karşı olan görevleri ile kışla
nın ayaklanması arasında kararsız kalan 
yeniçeri kah yası, Kabakçı'ya katılmak is
teyen kapıkulu askerlerini serbest bıra
kırken, kendisi de tarafsız kalarak sara
yına çekildi. 
Sekiz yüz kapıkulu askeri ihtilalcilerin 
safına katıld ı .  Kabakçı  onları yanına 
alarak tersaneye götürdü ve kalyoncu
lar gibi leventlerin de kendilerine katıl
malarını istedi. Kaptanıderya Seydi Ali 
Paşa o sırada seferdeydi .  Çeşitli görüş
leri paylaşan subaylar kışlaların girişini 
kapattı. 
Kabakçı onlara da hitap ederek bu kut
sal görev için kendilerine katılmalarını, 
ancak herhangi bir yağmaya asla izin ver
meyeceklerini, böyle bir harekete kalkı-
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şanları hemen idam edeceklerini bildir
di. Yağma olacağını tahmin eden deniz
cilerden çoğu bu tehdit karşısında çekim
ser kaldı, ancak içlerinden en yobaz olan 
iki yüz kadarı Kabakçı'nın saflarına ka
tıldı. Hep birlikte topçuları ayaklandır
mak üzere Tophane'ye gittiler. 

Topçular da Katıldı 
Topçular yenileşme hareketine ve padi
şaha en bağlı olan birliklerden di. Onla
rın direnmesinden çekinen kaymakam 
daha önce komutanlarını azletmişti. Üs
telik, isyana ilk önce katılacak olan kü
çük rütbeli subayların hemen üst rütbe
lere terfi etticileceği haberini yaymıştı. 
Kabakçı Mustafa topçu kışiasının kapı
larını kapalı buldu. Fakat hemen yüksek 
bir yere çıkarak, Hacı Bektaş adına şe
riatı kurtarmak için yanlarına gelmele
rini, kapılarını açmamakta direniderse 
halkın lanetini üzerlerine çekeceklerini 
anlattı. 
İki bin asinin ve halkın gitgide etkili ha
le gelen bu sözlerinin, düzen yokluğu
nun, kışianın penceresinden görünen sa
raydaki hareketsizliğin, kaymakama sa
tılmış birkaç kışkırtıcının çabalarının et
kisiyle topçu ların direnci sarsılmaya baş
ladı. Birkaç kez zorlanan kışla kapıları, ni
hayet ardına kadar açıldı. Kabakçı, kala
balık bir halk topluluğunun ortasında ve 
sevgi gösterileri arasında içeri gird i . Ya
maklar da önderleri gibi davranarak her 
biri bir topçunun boynuna sarıldı. 
Heyecandan herkes gözyaşı döküyordu. 
Gavurların hilesi ile bu askerlerin kalp
lerinde bir süre için ayrılan din ile onu
mn karşılaşıp barıştıkları söyleniyordu. 
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Bu arada yalnız bırakılan Nizam-ı Cedid -
askerleri savaşmaya hazırlanırken, top
çuların desteğini umuyorlardı. Fakat de
nizciler ile topçuların da karşı tarafa geç
tiğini öğrenince tabyalarının arkasına· çe
kilerek ölümü beklerneye başladılar. 

Ba§kentte Kıyım 
Halkın düşüncelerinden artık kuşku 
duymayan Kabakçı Mustafa, güçsüz ka
lan düşmaniarına saldırmak için zaman 
geçirmedi. Ayaklanmayı bekletirse zafe
ri kaybedeceğini çok iyi biliyordu. Cü
ret ve gafıl avianma ihtilallerin en önem
li taktiğid ir. Bu cahil adam ihtilal deha
sına fazlasıyla sahipti. 
Korkusuzca İstanbul'un en kalabalık so
kaklarından, hatta sarayın önünden ge
çerek kentin göbeğindeki Etmeydanı'na 
geldi. Padişahın sarayına kapanıp artık 
emirlerini uygulayacak kimsesinin kal
madığını fark edince büyük bir küstah
lıkla hükümdar gibi davranmaya başla
dı. İstanbul'da kalmış olan yeniçeri or
talarına haber göndererek derhal kazan
larını Etmeydanı'na getirmelerini em
retti. 
Bu emir tellallar tarafından kentin bütün 
mahallelerinde ve dış semtlerinde duyu
ruldu. Bu emre itaat eden yeniçeriler ka
zanlarını Etmeydanı'na daire şeklinde 
dizdiler. Kabakçı Mustafa yüksek bir ye
re çıkarak, yeniçerileri yok etmeye ka
rar vermiş olan Nizam-ı Cedid'cilerin ön
derlerini öldürmeye kararlı olduklarını 
bildirdi .  
Alkış ve tasvip haykırışiarı içinde Kabak
çı Mustafa daha önce eline tutuşturulan 

bir listeden öldürülmelerini istedikleri 
devlet adamlarının adlarını okudu. Bu
nun üzerine parayla tutulmuş katil sürü
leri, silahlı yarnakların önderliğinde 
kente dağılarak adları açıklananları ara
maya başladı. Hizmetlerindeki Hıristi
yanların ve Yahudilerin yanlarına saklan
mış olmalarına rağmen kurbanlardan 
pek azı kıyımdan kurtulabildi. 
Bu cinayetler birbirini kovalarken kay
makam da sabahleyin evinde boğdun
tuğu meslektaşlarının cesetlerini i<.a
bakçı'ya yolladı. Kanlı görevlerini yeri
ne getiren katil sürüleri zaman zaman Et
meydanı'na gelerek kurbanlarının kel
lelerini ve parçalanmış cesetlerini önder
lerinin ayaklarının dibine atıyorlardı. 

Her Yerde V ah§et 
Kıyım sırasında çok vahşi sahneler mey
dana geliyordu. 
Kurbanlardan biri sandık içindeki serve
tini de yanına alarak samimi dostlarından 
bir Yahudi'nin yanına sığınmıştı. Ancak 
bu serveti eline geçirmeye çalışan Yahu
di onu ihbar etmekte gecikmedi. Bir baş
kası saraya sığınmak için kaçarken yol
da katiller tarafından tanındı. Kızgınlık
tan kuduran katiller zavallı adamın kal
bini çıkarıp dişlediler. 
Bir başka ihtiyar evinden kaçıp bir Rum 
bahçıvanın yanına sığındıktan sonra kur
tarıcısının başını da belaya sokrrıamak için 
kendiliğinden yarnaklara teslim oldu. 
İhtiyarın sözlerinden, gözyaşlarından ve 
ahbabı Rum bahçıvan gösterdiği soyluluk
tan duygulanan ihtilalciler canını bağış
ladı. Hatta onu evine kadar götürdüler. 
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Bostancıhaşının Özverisi 
Küçük adamların İdaınından bıkan halk, 
saraya giderek padişahın büyük gözde
lerinden basrancıbaşının kellesini iste
di. Gürültüleri duyan Padişah III .  Selim, 
inatçı)syanı� sevdiklerinden birinin 
kellesi pahasına sessizliğe kavuşmasın
dan fena halde çekinmekteydi .  
Basrancıbaşının kellesini isteyen isyan
cılar saraydan ses çıkmadığın ı görünce bu 
sefer padişah a leyhine atıp tutmaya 
başladılar. Kendinden çok efendisini 
düşünen genç bostancıbaşı III .  Selim' in 
ayaklarına kapanarak öldürülmesi için 
yalvardı. 

Kabakçı: ��Padişah Tahttan 
İndirilmeli" 
Padişah büyük bir keder içinde nihayet 
basrancıbaşının idam edilmesine razı ol
du.  Kesik başı d ışarıda bekleyenierin 
üzerine atıl ınca hayvanlar gibi haykıran 
kalabal ık bu kelleyi alarak E tmey
danı'ndaki Kabakçı'ya götürdü. 
Yenilik taraftarları on yedi önderin ve ve
zirin kelleleri Kabakçı 'nın önüne d izil
mişti. Üç gün üç geceden beri durmadan 
kan dökülüyordu. Sarayında hapis kalan 
padişah da dostlarının öldürüldüklerini 
bir bir haber alıyordu. Divan üyelerinden 
sağ kalan yoktu. Ama III. Selim haHi taht
ta oturuyordu. 
Osmanlı Hanedam'na karşı duyulan es
ki saygı, bütün yardımcılarını yok eden 
kılıç önünde Padişah II I .  Selim'in sağ 
kalmasını sağlıyordu .  
İhtilalin asıl önderleri, kaymakam ile şey
hülislam görüşmeye koyulmuşlardı. La-
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netlenen yeniliklere bağlı olan bir padi
şahı tahtta bırakmak doğru olur muydu? 
Bu  kadar hakarete uğramış bir hüküm
dar onlara önceleri sözde itaat etse bile 
er geç intikamını almayı düşünmeyecek 
miydi? 
Yarım bırakılmış cinayetler suçluların ke
sin biçimde yok edilmesine neden olmaz 
mıydı?  
Küstahlıktarının cezasız kalmasını sağ
layacak tek şeyin padişahın tahttan in
dirilmesi olduğuna karar verdiler. Tah
ta Abdülhamid'in oğlu Şehzade Musta
fa'yı oturtınayı düşünüyorlardı. 
İhtilalcilerin önderi olarak gözüken Ka
bakçı, dördüncü gün şafak sökerken 
Etmeydanı'na geldi. Bir kenara yığılmış 
kelleleri göstererek, şöyle dedi: 
" İşte öcünüz al ındı , · düşmanlarınızın 
kelleleri uçuruldu. Şeriatın ve yasala
rın davası Galip geldi .  Padişah Ni
zam-ı Cedid ' i  dağıttı. Artık kaygılana
cak hiçbir rakibimiz kalmadı. Ancak ne
fes almaya başladığından beri düşma
nımız olan bu padişah, artık elinde d i
renecek güç kalmad ığından ve bize 
olan nefretini d ile getiremediğinden 
dostumuz olduğu nu ilan ederse güve
nimizi kazanabilir mi? Başı ve tahtı ya
tağanlarımızın altında olduğu için şim
di bize tamamen bağlı gözüküyor. Ama 
kılıçlarımızı sil ip de devletin savunma
sı için dağıldığımız zaman, bize karşı 
hemen harekete geçmeyecek midir? İş
te o zaman yine s ilaha sarılıp, dereler 
gibi kan dökerek elde ettiğimiz şeyle
ri yeniden kazanmaya çalışacağız. B ir 
ihtilal yerine, iki kez ayaklanmanın ne 
gereği var? 
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Devleti böyle sıkıntılara sokmayalım. Siz 
beni, ben de sizi anlıyorum. Sultan Se
lim'in hemen tahttan indirilmesini isti
yorsunuz. Fakat yiğit yeniçeriler, sade
ce sizinle bu kadar önemli bir karara_ va
rılamaz. Şeyhülislamın da Sultan Se
lim'in tahttan indirilmesini kabul etme� 
si gerekir. Gidip şeyhülislama soralım. 
Bakalım onun vereceği fetva Sultan 
Selim'in tahtta kalmasını mı, yoksa ye
rine başka sultanın geçirilmesini mi 
söyleyecek?" 
Osmanlılarda isyanlara bile özellik kazan
dıran bu cüretli öneriyi, yeniçeriler ve 
halk sessizlik içinde kabul etti. Kabak
çı, şeyhülislama adamlar göndererek şu 
soruyu sordu:  
"Şeriata aykırı davranan bir padişah 
tahtta kalmayı hak eder mi?" 

Şeyhülislamın İkiyüzlülüğü 
Bu soruyu Kabakçı'yı ilham etmiş olan 
h i leci Şeyhül is lam Topa! Atau l lah 
Efendi yanıt verirken, şaşkın ve keder
li görünmeye çalıştı. lkiyüzlülükle mil
letin uğrad ığı felaketleri ve dökülen 
kanları dile getirdi. Fetvasında şöyle di
yordu :  
"Eğitiminin bozukluğu yüzünden yol
dan çıkan talihsiz padişah, benden ön
ceki şeyhülislam sayesinde körlüğünü 
büsbütün arttırdı. Halkın vatan haini 
damgasın ı  vurduğu danışmanlar onu 
gençliğinde selamet yolundan uzaklaş
tırdılar. Mürninterin babası olduğunu 
unuttu. En muazzam orduları bile toz 
duman edecek olan Allah'a güveneceği
ne, Osmanlıları gavurlara benzerıneye ça-

lıştı. Önem vermediği Cenab-ı Hak onu 
terk ediyor. Beğenmediği yasalarımız 
adına nasıl egemenlik sürecek? Onu 
koruyacak olan askerlerinin artık padi
şaha güvenleri yok. Saltanatı geçimsiz
liklerimizi sürdürmekten başka bir işe 
yaramayacak. Ona acıyorum. Çünkü bir 
imparatorluğa şan verecek erdemleri 
vardı. Ancak ben her şeyden önce dinin 
çıkarını ve Osmanlıların selametini dü
şünürüm." 
Sonra, sorulan soruya yanıt olarak iri �arf
lerle "hayır" yazdı. Ancak, sanki bunca 
küstahlığını affettirmek istercesine bu 
"hayır"ın alt ına bü tün sorumluluğu 
Tanrı'ya yükleyen ve insanı duraksama
da bırakan "hayırlısı Allah'tan" diye bir 
cümle ekledi. 
Fetvayı eline alan Kabakçı yeniçerilere 
dönerek Sultan Selim'in şeyhülislam 
tarafından mahkum edildiğini gösterdi 
ve "Söyleyin, artık Sultan Selim'e güve
nebilir misiniz?" diye sordu.  
Halk hep bir  ağızdan "Hayır, hayır! 
Onun padişahımız olmasını istemiyoruz. 
Hal edilsin! Yaşasın Sultan Mustafa!" di
ye bağırmaya başladı. 
Yeniden söz alan Kabakçı Mustafa, mil
letin, şeyhül islamın ve yeniçeriterin 
adına Sultan Mustafa'nın oğlu Sultan Se
lim'in tahttan indirildiğini ve Sultan 
Abdülhamid'in oğlu Sultan Mustafa'nın 
Osmanlıların padişahı ilan edildiğini 
bildirdi. 

Sessiz ve Sakin 
Sultan Mustafa, Padişah I I I .  Selim'in 
elindeydi. Saray kapıları kapalıydı. İçoğ-
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lanları, bostancılar iç avluda silah elde bir
Ieşirken Kabakçı Mustafa ile yeniçeriie
rin içinde derin bir sıkıntı vardı. Surla
rın üzerinden aşmak ya da kapıları yık
mak için asillerin ne topları ne de uzun 
merdivenleri vardır. Sahip olduğu dini 
kimliğin sağladığı dokunulmazlıktan 
yararlanmayı düşünen şeyhülislam, sa
raya gidip padişaha tahttan indirild iğini 
ve direnme göstermeden yazgısına razı 
olmasını söyleme görevini üzerine aldı. 
Bu din adamı efendisinin imikarnından 
korkmayacak kadar Sultan I I I .  Selim'in 
yumuşak huylu olduğunu biliyordu. 
Şeyhülislamın saraya gitmesinden önce 
Sultan III .  Selim taraftarlarının halk 
arasında yaydıkları söylemiler, padişaha 
biraz umut verdi. Söylemilere göre Ka
bakçı pespaye yarnakların halkı kışkırt
tığını ve imparatorluğu kardeş kavgası
na sürüklediğini fark eden yüksek rüt
beli yeniçeri subayları, Nizam-ı Cedid as
kerleriyle birleşmiş ve padişahın tarafı
nı tutmaya başlamıştı. 
Padişah gün ağarırken haremdeki daire
sinden çıkmış, günün kendisine hazırla
dıklarını karşılamak üzere arz odasına ge
çip oturmuştu. 
Önünde ayakta duran köleleri ile dost
ları hıçkırıklarını tutamıyorlardı. İçeri gi
ren Şeyhülislam Topa! Ataullah Efendi 
gözleri yerde, sanki çok üzülüyormuş gi
bi iç çekişlerle ve ağır adımlarla padişa
ha yaklaştı. 
Sonra titreyen dudakları ile zor bir görev 
yaptığını, yeniçerilerin ve halkın kutsal 
sarayı kirletmemeleri için onun tahttan 
indirilmesine rıza gösterdiğini, asilerin 
yeğeni Sultan Mustafa 'yı padişah seçti-
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ğini, Tanrı'nın iradesi önünde eğilrnek
ten başka yapacak bir şeyleri kalmadığı
nı belirtti. 
Padişah, şeyhülislamı metanetle dinler 
gibiydi. Görenlerin anlattıklarına göre, 
kötü talihi ile daha soylu bir yüze kavuş
muş ve daha güzelleşmiş bir halde aya
ğa kalktı. Amaçlarının saflığı ve milleti 
için istediği iyiliklerden taç giymiş gibiy
di. Sonsuza kadar ayrılacağı maiyeti ile 
yakınları üzerinde gezdirdiği bakışları 
yaşlada ıslanmıştı. Ağır adımlarla arz 
odasını terk etti ve tahta çıkmadan Ön
ce yirmi sekiz yılını geçirdiği sarayın iç 
dairelerine doğru yürüdü. 

Mustafa' nın Sahırsızlığı 
Şehzadelerin dairesine giden merdi
venleri inerken tahta çıkmak üzere ge
len Sultan Mustafa'yı gördü. 
Sultan III .  Selim, "Kardeşim, Tanrı se
nin çıkacağın tahttan beni indirdi. Bu 
milleti layık olduğu mevkie getirmek is
terken halkın hiddetine hedef oldum. İyi 
niyederim yüzünden reddedildim. Hiç
bir pişmanlık duymadan hakiarımdan fe
ragat ediyorum. Benden daha mutlu 
olarak, sizi tahta çıkaran Osmanlıların he
yecanına sahipsiniz. lnanıyorum ki on
ların sevgisine erdemierinizle yanıt ve
receksiniz. " 
Sultan I I I .  Selim'in bütün saltanat dö
nemince şefkat ve özenle yetiştird iği 
nankör Sultan Mustafa, Selim'in doku
naklı sözlerini sabırsızlıkla d in ledi. 
Tahttan indirilen padişahın kutlaması
nı belirgin bir soğuklukla karş ıladı. 
Su ltan I I I . Selim, Mustafa 'nın  terk et-
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tiği daireye yerleşti. Orada yazgısını ve 
yalnızlığını  paylaştığı Sultan Musta
fa 'nın küçük kardeşi Şehzade Mah
mud'u buldu. 
E rgenlikten henüz çıkmış olan, fakat 
sevgi dolu bir kalp, soylu duygular ve 
parlak bir zekaya sahip bulunan bu 
genç şehzade, Sultan Selim'in yeğenie
rine gerçekten babaca gösterdiği özene 
karşı yürekten saygı ve sevgi duyuyor
du. Samimi bir saygıyla I I I .  Selim'in 
ayaklarına kapandı, e llerini öperken 
gözyaşlarıyla ıslattı. 
Sultan Selim de gözyaşları nı tutamı
yordu. Bütün sevgilerin soğuduğu şu an
da gösterilen bu sıcak ilgi Sultan Selim'i 
gerçekten teselli etti. Kendini Şehzade 
Mahmud'un eğitimine vakfetti. Yalnız
lığa mahkum olan bu iki sultan yenilik 
fikirleri üzerinde uzun uzun tartışma ola
nağı buldu. Sultan Selim'in ruhu Sultan 
Mahmud'a geçti ve onun kişiliğinde 
sürdü. 

Nizam-ı Ce di d Askeri 
Dağıtıldı 
Padişahın tahttan indirildiğini duyan 
Nizam-ı Cedid askerleri, halkın öç alına
sından çekindiklerinden ve artık Sultan 
Selim'e ettikleri yeminden kurtulmuş ol
duklarından kışialarını terk ettiler. Ü ni
formalarını çıkararak, haydut gibi teker 
teker imparatorluğa dağıldılar. İstan
bul'daki bataryalardan atılan toplar, ih
tilalin başanya ulaştığını bildiriyordu. 
Kabakçı Mustafa, Şumnu'da bulunan 
sadrazam ile vezirlerin makamlarında 
kaldıklarını açıkladı. Yeniçeriler kışlala-

rına döndü ve eski ayrıcalıkların hepsi
ne kavuştular. Başanya ulaşmış bir ihti
lalin küçümsenen araçları olan yamak
lar, gülünç bir ödülden sonra kaymakam 
tarafından yine Rumeli Hisarı'na gönde
rildiler. 
Üç gün için diktatör olan, milleti yöne
ten, vezirleri yargılayan, padişahı tahttan 
indiren ve yenisini tahta çıkaran Kabak
çı Mustafa hiçbir hak ve istekte bulun
madan eski görevinin başına döndü. 

Yeniçeri Ağasının Soylu 
Davranışı 
İstanbul'daki ihtilal Balkanlar'daki ordu
yu pek az etkiledi. Görevlerinde kaldık
larından dolayı memnun olan sadrazam 
ile öteki vezirler, Sultan IV. Musta
fa'nın tahta çıkmasını askerlerle birlik
te kutladılar. 
Yalnızca padişahı gibi Yeniçeri Oca
ğı'na yenilik getirmek istediği için III .  
Sel im tarafından seçilmiş olan yeniçeri 
ağası, yeniçerilerin yamaklarla işbirliği ve 
padişahın tahttan indirilmesinde suç 
ortaklığı yapmalarını şiddetle kınadı. 
Yoldan sapmış arkadaşlarına uyan karar
gah yeniçerileri ağalarına başkaldırdı. Asi
lere yiğitçe karşı koyan ağa, yardımcı su
bayları tarafından terk edilince askerle
rin kılıç darbeleri altında şehit oldu. Sul
tan III .  Selim'e karşı soylu bağlılık duy
gularını dile getiren ve ihtilale karşı 
kızgın davranan sadrazam da, kaymaka
mın etkisiyle görevinden azledildi. 
Çelebi Mustafa Paşa sadrazam seçildi. Bu 
sarsıntılar, hükümet değişiklikleri ve 
otorite dağılımı seferi etkisiz hale getir-
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di.  Önlerinde rakip bulamayan Ruslar, 
Efl:lk ile Boğdan'ı istila etti. Osmanlıla
rın talihine, Fransa ile Rusya arasında im
zalanan Tilsit barışı yetişti ve Ruslar es
ki sınırlarına çekildi. 

Kahakçı Şimdi de 
Şeyhülislamdan Yana 
Sultan IV. Mustafa tahtta bir isimden 
başka bir şey değild i . Hem kaprisli, 
hem yumuşak, hem de zalim bir padişah 
olarak iktidarda kalmanın görkemini ve 
sefahat alemlerini seviyordu. Kaymakam 
Köse Musa Paşa ile Şeyhülislam Topa! 
Ataullah Efendi onun yerine saltanat sü
rüyorlardı. 
Ortak cinayetleriyle kazanılmış bu ikti
dar her ikisine birden yetmiyordu .  Artık 
açıkça iktidar mücadelesi yapıyorlardı. 
Suç ortaklığının yerini nefret almıştı. Bir 
süre için unutulan Kabakçı Mustafa ye
niden sahneye çıktı. ihtilali başanya 
ulaştıran adam hem kaymakama, hem de 
şeyhülislama kişisel iktidarlarının bir 
güvencesi olarak gözüktü. Dostluğunu 
elde etmek için mücadeleye giriştiler. 
Bu gibi işlerde usta olan Kabakçı, kud
retin şeyhülislamın tarafında olduğunu 
sezdi. 
En yüksek din adamı olarak sahip oldu
ğu saygınlık, .din adamları ve imam sını
fını onun davasına çekiyordu. 
Kaymakamın sevilmesi yalnızca sahip ol
duğu sadrazam vekill iği unvanından 
ileri geliyordu .  Halkın sevgisinden da
ha sağlam olan tutuculuk, şeyhülislama 
millet üzerinde kutsal bir egemenlik sağ
lamıştı. 
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Kabakçı tamamen şeyhülislamın hizme
tine girdi .  Halkın ve din adamlarının ls
lamiyetin kurtarıcısı olarak gördükleri bu 
gözü pek ihtilalci, ülke üzerinde kesin 
egemenlik kurduktan sonra alçakgö
nüllü bir biçimde eski görevine çekilme
si ve aşırı olmayan istekleri sayesinde 
saygı ve hayranlık uyandırmıştı. 
Kabakçı Mustafa, kaymakamın aleyhi
ne harekete geçilmesi için şeyhülislamın 
verdiği gizli işaretten sonra, iki bin ya
mağıyla yeniden kente indi. Şeyhülisla-

• 

ının kışkırtmaları sonucu kente dağılan 
yamaklar, eski kışkırtıcı nankör kayma
kama karşı itharn dolu bağırışlarla halkı 
ayaklanmaya çağırdılar. Kaprislerine bo
yun eğmeye alışmış olan yeniçerileri, 
memnun  olmayanları, imamları, daima 
karışıklık arayan ayaktakımını kendi 
yanlarına çektiler. 
Kaymakam Köse Musa Paşa'nın sarayı 
kuşatıldı. Hep bir ağızdan haykırarak 
kaymakamın başını istiyorlard ı. Galib ge
len şeyhülislam kendi kışkırttığı asiler
le kaymakamın arasına girdi. 
Artık tamamen yere çalınan bu rakip için 
duyulan merhamet kırıntısı kaymakamın 
canının bağışlanmasına neden oldu. Ba
şını önüne eğen kaymakam, Suriye'nin 
bir kasabasına sürüldü. 

Elçiler Kahakçı 'ya Göz 
- Kırpıyorlardı 

Sarayın değer verdiği kişilerden olan 
entrikacı Tayyar Paşa, padişah tarafından, 
şeyhülislamın öğüdü üzerine kayma
kamlığa getirildi. Otoritesinin ne biçim
de kullanıldığı konusuyla hiç ilgilenme-
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yen padişah, saltananndan mümkün ol
duğu kadar yararlanmayı, eğlenceler dü
zenlemeyi ve şeyhülislama hoşgörünme
yi başlıca görevi haline getirmişti. 
Bir tek adam kamuoyu ve sorunlar üze
rinde gerçek bir otoriteye sahip olmuş
tu. Bu kişi Kabakçı Mustafa'dan başka
sı değildi. 
Kazandığı ikinci zafer sayesinde devle
tin, başkentin ve sarayın gizli hakemi ol
muştu. Alçakgönüllü davranışıyla, say
gılı oluşuyla ve astı ile üstü arasındaki 
mesafeyi koruyarak itibar kazanıyordu. 
lstanbul'a birkaç saat uzaklıkta yamak
ların arasında Boğaz'ın kuytu bir hisarın
da oturarak tehditleri ve öğütleriyle or
talıkta görünmeden egemenliğini sürdü
rüyordu. 
Saray üzerinde etkin olmak isteyen el
çi ler bile gizliden gizliye onun gözüne 
girmeye çalışıyorlardı .  Fransız elçisi 
General Sebastiani,  davranışlarındaki 
doğruluk ve Avrupa'nın kahramanının 
temsilcisi sıfatıyla, Kabakçı Mustafa'yı 
Fransa'nın çıkarlarına bağlamayı ba
şarmıştı. 

Tahttan İndirilme Sözü 
Napolyon'u Sinirlendirdi 
Şimdi bir süre için İstanbul'daki olayla
rı bir kenara bırakalım ve padişahın 
tahttan indicilişi haberinin Almanya'nın 
ufak bir kasabasında bulunan Napolyon 
üzerinde uyandırdığı etkiye bakalım. Bir
kaç gün önce Friedland'da Rusları pe
rişan eden Napolyon koşullarını zorla ka
bul ettirdiği Tilsit'te yorgunluk gideri
yordu .  

General Sebastiani'nin gizli mektupla
rını getiren elçilik katibi, daha savaşın 
dumanları tüterken geceleyin kasahaya 
erişti. Bu görüşmenin görkemli ve renk
li sadeliğini, görüşmeyi yapan iki kişi
den biri tarafından anlatıldığı gibi akta
rıyoruz: 
"Tilsit, yeni inşa edilmiş, düzgün bir ka
sa bad ır. Sokakları geniş ve cetvel gibi 
düzgündür. Evler yeşil, beyaz ve pem
be renklere boyanmıştır. tınparatorun 
oturduğu ev, cephesi güneye bakan iki 
katlı bir yapı idi. Çalışma odasında üze
ri kağıtlarla dolu geniş bir masa göze çar
pıyordu. İçeri girdiğimde imparator can
lı adımlarla odada geziniyordu.  Beni 
görür görmez hemen durdu ve bana dik 
dik baktı. Onu selamladıktan sonra ba
na 'Kimsiniz?' d iye sordu. 
İstanbul Elçiliğinize bağlıyım, dedim ve 
adımı söyledim. Yanına geldiğim zaman 
tekrar konuştu: 
Söyleyin bakalım orada neler olup biti
yor? '  
Yeniçeriler padişahı tahttan indirdiler, 
dedim ve olayı anlattım. Her hükümda
rm kulağınada kötü bir intiba bırakan bu 
tahttan indirilme sözü, Napolyon'u sinir
lendirdi. 
Ne kötü şey! Ne sefil insanlar! '  
B ir süre düşüneeye daldıktan sonra, be
l irgin bir memnuniyetsizlikle, 'Tanrım! 
bütün bunlar ne çabuk olup bitti? '  
ded i. 
lmparator elçisinin kayıtsızlığına asla ka
pılma dı. Canlı zekası sayesinde olayın 
erişeceği noktayı hesaplamıştı. Sabırlı, 
meraklı ve ihtiraslıydı. Napolyon kuşku-

965 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

suz meşgul oldu.  Davranışı bunu doğru
luyor, o sabahki işini bırakması bu tah
mini gerçek kılıyordu. Nitekim, ben sa
at dokuzda Tal leyrand 'ın5 yanından 
çıkmıştım. O ise Napolyon'un yanından 
saat on birde ayrıldı. Ancak bu konuşma 
ve General Sebastiani'nin mektubu Na
polyon'un merakını tatmin etmeye yet
memişti. Öğle yemeği sırasında beni ye
niden sorguya çekerek konunun derin
liğine inmek için ne kadar hırslı olduğu
nu gösterdi ." 
Burada şu konuyu belirtmek istiyorum. 
Büyük beyinierin olayları sağlıklı biçim
de inceleyecek, ters rastlantıları hafifle
tecek ya da yönünü değiştirecek yete
nekleri vardır. 
Ancak bir tahtın devrilmesi söz konusu 
olursa, yalnız hükümdarların duyduğu bir 
yalnızlık zihinleri meşgul eder ve başka 
türlü düşünmelerine engel olur. E n  
yüksek zekiUar bile o tür olayların kay
nağına bilgelikle inemezler. İmparator 
Napolyon işte böyle bir ruhsal durum
dayken, şimdi ne düşündüğünü görelim. 

III .  Selim' i Sevıni�ti 
İmparator Napolyon, Osmanlıların kud
retleri hakkındaki inancı zayıf olmasına 

rağmen, III .  Selim'in aniden devrilme
si karşısında erkilenmiş gibi gözüküyor
du. Napolyon bu padişahı severdi. Onun 
uysal politikasını tanımış, İngiliz donan
masının girişimini boşa çıkarıştaki başa
rısını, Fransa'nın başarılı olacağı inancı
nı, kendisinin Mısır'a yaptığı seferdeki 
direncini ve nihayet Fransa 'nın ortak 
düşmanları olan İngiltere ile Rusya'ya 
karşı savaşa girmesini takdir etmişti. 
Şu halde Sultan Selim onun için çaba do
lu bir müttefik, amaçlarına varmada ya
rarlı bir dosttu. Beklenmedik bir antia 
tahttan indirilmesi Napolyon'u derin 
bir şekilde etkilemişti. 

··sefiller! V ah�iler! " 
Şimdi yine Fransız'ın anlattıklarına dö
nelim: 
"Sık sık konuşmasını, 'sefıller! vahşiler! '  
diyerek kesiyordu.  Bir süre sonra dikka
tini bu ihtilalin nedenleri üzerine yoğun
laştırd ı. 
İsyana neden, halk için değişiklik, yeni
çeriler için kırılan askeri gurur, d in 
adamları için tehdit edilen çıkarlardır. Bi
limde, sanatta, her şeyde yenilikten 
kaygı duyuyorlar. Yapılan yeniliği, inanç
ları çok kolaylıkla etkilenebilen bir hal-

5 Talleyrand-Perigord: (Charles Maurice De), Fransız siyaset adamı ( 1 754-1838). Din işlerine pek yatkın olmamakla 
birlikte, aristokrasiye bağlılığı dolayısıyla önemli dini makamlara getirildi. 1 789'da ra hip sınıfının mil letvekili oldu. Ye
ni düşünceleri benimsendi. 1 789'da iflası önlemek için kilise mallarını millete devreden kanunu çıkarttırdı. Londra'ya 
elçi olarak gitti. Kral ile işbirliği yaptığından şüphe edildi ( 1 792). 1 794'te gittiği ABD'de iki yıl kaldı. Dönüşünde Dışi
lişkiler Bakanlığı'na getirildi. Napolyon'a yanaştı ve onu iktidara getiren kampioya katıldı. Yolsuzluklarla suçlanması
na rağmen soylu davranışları, kültürü ve eşsiz diplomasi yeteneğiyle Napolyon'un güvenini kazandı. imparatoru n ma
beyincisi oldu ( 1 804). Bakanlıktan alınıp danışmanlığa getirilince, gizlice Ruslarla ilişki kurup Rus çarını Avusturya'ya 
karşı Napolyon'u desteklemekten vazgeçirtti. imparatoru devirmek için Fouche ile anlaştı. Senatoya Napolyon'un dev
riidiğini ilan ettirerek XVI I I .  Louis'yi devletin başına çağırdı (6-7 Nisan 1 8 1 4) .  Yeniden Dışişleri bakanı oldu. Ölümün
den kısa bir süre önce politik yaşamdan çekildi. 
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kın yüzünden Kuranıkerim'e aykırı ola- taklit eden, gavur olur! sözünden hare
rak ilan ettiler. Din adamları aklın her şe- ket ederek her şeyi tersyüz ettiler. Ku
yi düzene soktuğunu, bir kere araştırma ranıkerim'in hükümlerine aykırı hareket 
alışkanlığının doğması ile Kutsal Ki- eden bir padişah tahtta kalabilir mi?" so
tap' ın yanlış yorumlanmasından dolayı rusu ile harekete geçtikten sonra bu so
ortaya çıkan durumun sarsılacağını . ve ruya 'hayır' yanıtı vermekte duraksarna
böylece etkinliklerinin zayıflayacağını iyi . d ı. Yeniliklere ve padişaha karşı kullanı
biliyorlar. Nitekim, topçuluğun,  deniz- lan saldırının genel taktiği böyledir. ' 
ciliğin, manevraların ve disiplinin düzel- 'Fakat böyle bir sonuca varmak için 
tilmesine hiç ses çıkarmadılar. Ancak bi- uzun hazırlıklar gerekmektedir. Nasıl ol
lim üzerine okullar açılınca hemen bir du da Sebastiani onları gözden kaçırdı?' 
muhalefet doğdu, halkın cehaleti de on- 'Fark edilmeyecek kadar yüksek mev
lara yardımcı oldu. kilerde cereyan etti. Devletin en büyük 
Demek ki neden dindir. Aslında ihtiras iki görevlisinin padişaha karşı dolap çe
ve tamah ile canlanan saldırı böyle isti- virdiği nasıl anlaşılabilir? Ayaklanmanın 
yordu. Din adamları hiçbir genel sorum- başladığı gün, yabancı diplomatlar asile
luluk altına girmez, vergi ödemez ve en rin ve önderlerinin tehlikeli eğilimleri
önemlisi ölüm ile cezalandırılamaz. lş- ni Divan'a haber verdiklerinde, isyanın 
te savunmaya çalıştıkları şeyler bunlar- başmimarı kaymakamdan bunu önleme
dı. Haklarına dakunabilecek her şey on- si istendi. O da, hükümetin bu hareke
tarı kaygılandırır. Yenilikleri engellemek, ti dikkat ve kaygıyla izlediğini bildirdi. 
gerekirse devirmek için dinsel fikirlere Kaymakam ile Şeyhülislam'ın ihanetle
başvururlar. Vicdanların yardımı olmadan ri ihtilali n başanya ulaşması sonucu or
bir ihtilalin başanya ulaşması hemen he- taya çıktı. Sultan Selim bile onların iki
men olanaksızdır. B ir başka ifadeyle yüzlülüğünü anlamadan tahtını kaybet
şeyhülislamın yardımı olmadan kayma- ti. Onu tahttan indirmeye çalışan şeyhü
karn yenilirdi. !islamın son girişiminin bile dostça ve sa-

mimiyetle yapıldığına inanmıştı . '  Şeyhülislam uzun zamandır aynı mevki-
de mi?'  d iye sordu. 'Zavallı Selim, gerçekten inanılır gibi de-

ğil ! '  diye mırıldandı. 

N apoiyon Kaygılandı 
'Aşağı yukarı iki aydan beri. Daha zeki 
bir adam olan selefi yenilik hareketini 
destekliyordu. Şimdiki ise onun yerine 
geçmek için önce yenilik taraftarı olarak 
gözükürken el altından meslektaşını 
kötülüyordu.  Işbaşma geçince de ihtila
li hazırlamakta duraksamadı. Gavurları 

'Bütün bunlar ona çok pahalıya mal ol
du! Ordu Tuna'ya hareket ederken el
çimiz onun başkomutanlığı üzerine al
masını istemişti, ancak aklı o derece çe
linmişti ki, razı olmadı. Böyle bir hare
ket onu kurtarırdı. Bütün bu entrikala
ra gelince aşağı yukarı bir ay sürdü, so
nunda bild iğimiz sonuca ulaştı. Sultan 
Selim'in akıllı dostu, bir önceki şeyhü-
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!islam, mayıs ayında görevinden alınmış, 
yerine şimdiki şeyhülislam geçmişti. O 
sıralarda sadrazam, Tuna boyuna hare
ket etti ve yerine kaymakamı bıraktı. İki 
kafadarın ihtiraslarını tatmin etmeleri için 
bir ay yetmişti. Nizam-ı C ed id askerle
rini kışialarında bırakarak Boğaziçi'nde
ki hisariarda kışkırtmaları onlar başlattı
lar. Padişaha bağlı vezirler ile öteki ki
şileri öldürten de onlardır. Yine onlar tek 
başlarına bu büyük oyunun meyveleri
ni top ladılar. Şimdi rakipsiz olarak, yir
mi yaş ındaki, mizacı, yetenekleri ve 
deneyimleri bilinmeyen Sultan IV. Mus
tafa'dan daha fazla ülkeye egemendirler. 
Sultan Selim tahta bu kadar yakın yet
kililerin ihanetlerinden nasıl kuşkulana
bilirdi? Hayır, ekselans, Osmanlı İmpa
ratorluğu'nu darmadağın eden bu ihti
lal son derece gizli koşullar altında ha
zırlanmıştır. Çevrede görünenler yal
nızca araçlardır. Önceden bu ihtilali 
fark etmek imkansızdı." 
Bundan sonra Elçilik Katibi bizim anlat
tığımız olayları anlatmış, her defasında 
sözleri, Napolyon'un üzüntülü ve kay
gılı sorusuyla kesilmiştir. 
"Sık sık şöyle soruyordu:  
'Fakat şimdiye kadar anlattıklarınızda 
yaln ızca bir isyan havası seziyorum. Bir 
isyan ile ihtilal arasında önemli farklar 
vardır. Zavallı Selim! Bu isyanı bastıra
madı mı?' 
Napolyon oda içinde gezinmesine de
vam ediyor, bir süre sessiz kaldıktan son
ra yeniden konuşuyordu: 

'Sultan Selim tasarladığı yeni düzeni kur
mak içi11; gerekli dehaya sahip değilmiş. 
Bı'itün bunlar ne olacak? Halkı hep ka
til, onlara göre o çok iyi, çok üstün. Ama 
onlar sultanı deviriyorları Bütün bunlar 
ne olacak?' N apoiyon hızla dalaşmasına 
devam ediyordu. Daha sonra tekrar şöy
le konuştu: 
'Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? 
İmparator Aleksandır6 bu konuda hiçbir 
şey bilmiyor, ona anlatacağım, muhak
kak ki çok ilgilenecektir. Haydi şimdi 
yatmaya gidin, yorulmuş olmalısınw;.' 
Napolyon liberal devlet görüşlerinden 
nefret ettiği İngiltere ile ölüm kalım sa
vaşına girişmişti. Bu yüzden, bu ülkeyi 
adalarında boğmak istiyordu." 

Napolyon-Çar Yakınla§ması 
Bundan dolayı bir süre için Sultan Se
lim'in felaketi yüzünden içinde kopan 
merhamet duygusunu unuttu. 
Kahramanın görkeminden fazlasıyla 
gözleri kamaşmış olan, ancak yine de 
onun diplomatik sersemliklerini uygun 
bulmayan bir tarihçi olan Thiers, Til
sit'te, N apoiyon ile Rus Çarı Aleksandır 
arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 
paylaşılmasını nasıl tasarladıklarını an
latmaktadır. Fransa İmparatorluğu 'nun 
dış politikasının vefasızlığı, hiçliği ve ile
ri görüşten yoksuniuğu hakkında bir ka
nıt gerekirse, bunu N apoiyon ile Alek
sandır'ın görüşmelerinde bulabiliriz. 
Rusya'ya karşı vazgeçilmez bir kale ola
rak Osmanlı İmparatorluğu 'nu düzene 

6 Burada adı geçen Rus Çarı 1 .  Aleksandır'dır ve 1 801 - 1 825 yıllarında Rusya tahtında bulunmuştur. Rus çarları ara
sında 1. Aleksandır'dan başka l l .  Aleksandır ( 1 855-1 88 1 )  ve l l l .  Aleksandır ( 1 881- 1 894) vardır. 
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sokmak ve güçlendirmek üzere E lçi 
Sebastiani İstanbul'çlaki görevini sürdü
rürken, N apoiyon te�llirsiz bir nefret ve 
bir günlük bir zaferin etkisiyle Fransa'nın 
Osmanlıları Doğu 'da Rusya'ya karşı sü
rekli bir denge kuvveti halinde muhafa
za etmesi gerçeğini unutmuş ve padişa
hı altın tepsi içinde çara sunmuştu .  
XIV. Louis gibi gerçekten politika usta
sı bir hükümdar mutlaka tersini düşünür
dü. Rusya üzerindeki etkisini ve kazan
dığı zaferi kullanarak, Rusya'yı Osman
lı İmparatorluğu 'ndan kopardığı eya
Ietleri geri vermesi için zorlar ve Lehis
tan'ı yeniden kurardı. Böylece Doğu'da 
Rus istil�sını önlerdi. Fakat Napolyon 
yeni dostluğunun körletici taş,kınl ığı 
içinde Osmanlı Devleti'ni de Lehistan 
gibi düşi)ndü. İki imparatorluğu dünün 
ve yarının düşmanının ayaklap altına ata
rak, her zaman için doğal iki müttefiki
ne sırt çevirdi. 
Napolyon, Mısır seferinde ve Tilsit'te 
Osmanlıların aleyhine takındığı sarsak 
politika yüzünden Osmanlı Devleti he
sabına Ruslara yaptığı cöm�·rtiiğin kefa
retini, lS1 2  yıli'nda ödeyectktir. Hatası
nı, ancak yenildiği günl'erinde anlayacak
tır. Fakat o zamanlar eski bir hanedanın 
kanından gelen genç bir hükümdar ola
rak yalnızca benlik hırsıyla doluydu. 
Napolyon'un Kahire, Varşova, Tilsit, 
Madrid ve Roma'daki dış politikası da
ima rastlantılara ve kılıca bağlı kalmış
tır. Hiçbir zaman bir plan dahilinde ha
reket etmemiştir. Daima talihinin taşkın
lığına ya da düşkünlüğüne bağlı kalıp 
dünyayı yeni bir düzene sokmaya çalış
mamıştır. Başanya ulaşmasından sonra 

Napolyon'a bir devlet adamının ileri gö
rüşlülüğünü ve derin bilgeliğini kazan
dırmak isteyen tarihçiler, yazgısında ve 
dehasında mevcut kaprisler kadar uydur
ma sistemler yaratmak zorunda kalmış
lardır. 
Şimdi imparatorluk tarihçisinin görüşle
rini okuyalım: 

Osmanlı Devleti'ni 
Paylaşmayı Önerdi 
"Napolyon, Aleksandır'a şöyle diyordp :  
' İ lahi bir darbe, beni Babıali ile ilgili en
gellerimden kurtardı. Dostum ve müt
tefikim Sultan Selim zorla tahtından in-

' d irildi . Osmanlılarla bir şeyler yapılaca
ğını, onların doğal cesaretlerinden yarar
lanabileceğimi sanmıştım. Bu tamamen 
hayalmiş. Kendisini devam ettiremeyen 
ve İngiltere'nin egemenliğini artırması- . 
na engel olamayan bir devletle işimizi bi
tirmek gerekiyor. ' 
Aleksandır'a, İngiltere ile savaşa girme- · 

si karşılığında Finlandiya'yı vaat ettik
ten sonra Doğu için daha çekici öneriler
de bulundu. 
Napolyon Rus çarına, ' İngiltere nezdin
de benim silahlı arabuluculuğumu yap
mak zorundasınız. Ben de sizin için ay
nı rolü Osmanlı Devleti için oynayaca
ğım. Onlara arabulucu olmayı önerece
ğim. Eğer sizi memnun edecek koşulla
rı kabul etmezlerse, ki içine düşecekle
ri bu durumda kabul etmeyeceklerini 
sanmıyorum, Osmanlılara karşı sizinle 
birleşeceğim, siz de benimle beraber İn
giltere 'ye karşı harekete geçecek ve 
birlikte Osmanlı İ mparatorluğu'nu uy-
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gun bir biçimde paylaşacağız' diyordu. 
O andan itibaren faraziye alanı son de
rece genişledi ve iki hükümdarıo hayat 
gücü sonsuz düzenler arasında dolaştı. 
Rusya'nın ilk isteği, Babıali ile görüşme
ler ne olursa olsun, derhal Tuna eyaJet
lerinden bir bölümünün kendi toprak
larına katılmasıydı .  Bu arada Osmanlı 
Devleti hiçbir şey vermeye yanaşmayın
ca savaş patlayacak, barış ile birlikte pay
laşma gelecekti. Fakat nasıl bir paylaş
ma? Rusya Besarabya'dan başka Boğ
dan'ı, Eflak'ı  ve Bulgaristan'a kadar 
bütün Balkan ülkelerini alacaktı. Napol
yanda kuşkusuz deniz eyaJetleri olan Ar
navutluk'a, Tesalya'ya, Mora'ya, Gi
rit'e elkoyacaktı. Avusturya İmparator
luğu'nun sesini kısmak için Bosna ve Sır
histan ya doğrudan ona verilecek, ya da 
bir arşidükün korumasına geçirilecekti. 
Böylece son zamanlarda meydana gelen 
olaylardan durmadan zayıflamış olarak çı
kan bu devlet teselli edilmeye çalışıla
caktı. 

Genç Çar Aleksandır 
N apoiyon Hayranıydı 
Bir gün önce uğradığı yenilgiden dola
yı utanan, N apoiyon'un karargahına ka
dar gelerek barış isteyen, topraklarının 
uzak kalmasından dolayı im paratorun ih
tirasına hedef olmayan, bu yüzden rahat 
olan, fakat müttefıki Prusya kralının 
bir hayli toprak kaybedeceğine inanan 
genç çarın yüzünün ifadesini hayal edin. 
Bu arada hem hayali, hem de gerçek ye
ni bir dünya tasarlayan çarın, büyüklü
ğü bakımından hayal, ancak gerçekleş-

970 

mesi mümkün olan bu tasarı sayesinde 
birden değişen yüz ifadesin i  bir düşü
nün! Eskiden ancak ezici bir zafer so
nunda elde edilebilecekken, şimdi bir 
bozguna rağmen Finlandiya ile Osman
lı İmparatorluğu'nun büyük bir bölümü
nün vaat edildiğini ve sanki Napol
yon'a yenilmenin bir zaferle eşdeğer ol
duğunu gören çarın sevincini hesaplayın! 
Yeni bir Avrupa dengesi yaratarak şöh
rete u laşmak isteyen, fakat korkunç 
darbelerden başka bir şey elde edeme
yen, sonra ansızın kendisini yeneninoit
tifakıyla dünyanın paylaşılmasına katı
lan genç ve ihtiraslı hükümdarıo duru
munu inceleyin !  Rus Çarı Aleksandır'ı 
yenen bu büyük adam, yani Napolyon, 
şimdi ona Il. Katerina'dan beri Rusya'ya 
vaat edilen fetihler için güvence veriyor
du. Bunca ani yenilgiden sonra birden
bire bu kadar umuda kapılan çarın he
yecanını, sarhoşluğunu, Napolyon ile 
kurduğu hızlı dostluğu gözümüzde can
landırmak acaba mümkün olabilir mi? 
Daha önce dediğimiz gibi Çar I. Alek
sandır babası gibi yumuşak huylu, insan
sever, manevi ya ta düşkün, fakat o dere
ce oynak bir hükümdar olarak, onu us
talıkla baştan çıkaran Napolyon'un aç
tığı yola atıldı. Sabırsız çar, hayranlığını 
belirtıneden N apoiyon'un yanından ay
rılmıyordu. Her yanına gelene 'Ne bü
yük adam! Ne deha! Ne kadar geniş gö
rüşlü! Ne büyük komutan! Ne ulu dev
let adamı! Ah onu daha önce tanısaydım! 
Beni ne kadar büyük hatalardan kurtar
dı !  Birlikte ne kadar büyük işler bece
rirdik! '  diye hayıflanıyordu. Yanına giren 
bakanları, generalleri çarın N apoiyon'dan 
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aşırı biçimde etkilendiğini fark ediyor
lardı. Ancak çok kötü bir adımdan son
ra birden avantajlı ve onurlu bir biçim
de kendini kurtardığı için de çara kıza
mıyorlardı. 

İstanbul! . .  İstanbul! . .  
Asla! . .  
Osmanlı İmparatorluğu 'nun paylaşıl
ması görüşmelerin sürekli konusuydu. 
Daha önce gördüğümüz gibi bir ilk pay
laşma yapılmıştı. Fakat bu paylaşma 
pek tamam gibi gözükmüyordu. Rusya, 
Tuna boylarından Balkanlar'a kadar da
yanıyordu. Napolyonda Arnavutluk ve 
Mora gibi deniz kıyısı olan eyaletlere göz 
dikmişti. Bosna ve Sırbistan gibi eyaJet
ler Avusturya'ya verilecekti. Babıali 'nin 
elinde Rumeli, yani Balkanlar'ın güne
yi, İstanbul, Anadolu ve Mısır kalacak
tı. Bu tasarıya göre denizierin anahtarı ve 
Doğu 'nun gerçek başkenti İstanbul, 
Rusların umutları ve Avrupa'nın kaygı
larıyla oluşan dünya kamuoyunun iste
ğine ve Deli Petro'nun torunlarına vaat 
etmesine rağmen Ayasofya'sı i le birlik
te yine Asyalılara bırakılıyordu. 
Çar Aleksandır bu konu üzerine birkaç 
kez eğildi. Daha değişik bir paylaşma 
planı yaparak Napolyon'a Mora'yı, Yu
nan adalarını, Girit'i, Suriye'yi ve Mısır' ı 
verdikten sonra İstanbul'u Ruslara bıra
kan bir çözüm yolu önerdi. Ancak yeter 
derecede, hatta fazlasıyla bir paylaşma 
yaptığına inanmış olan Napolyon daha 
fazla ileri gitmek istemiyordu. Çünkü 
Napolyon isterse İngiltere'nin en koyu 
düşmanı olduğunu iddia edecek bir 

müttefikine bile, İstanbul'u bırakma 
niyetinde değildi. İstanbul 'un fethi yal
nız kendisine yaraşırdı. Olayların doğal 
akışına uygun olarak ve birçok Avrupa 
sorununu çözüme u laştırmak amacıyla 
İngiltere'ye karşı güçlü bir müttefik 
kazanmak isteyebilirdi. 
Rus ihtirasının doğurduğu selin Balkan
lar'ın eteğine inmesine izin verilebilir
di .  Ne var ki N apoiyon bu selin, koru
yucu Balkan dağların ı  aşmasına göz 
yumamazdı .  Çünkü Napolyon y_eni  
çağların en parlak eserinin, yanındaki 
herhangi biri tarafından tamamlanma
sını istemiyordu. Bu büyük imparator 
Fransa'nın büyüklüğüne kıskançl ıkla 
bağlıydı. 
Yeni dostunu ayanmak için bile olsa, Ba
bıali 'ye zayıfça bağlanmış Tuna eyalet
leriyle zaten Osmanlı boyunduruğundan 
kurtulmak için bir süreden beri tetikte 
duran Mora'dan başka bir paylaşmaya ya
naşmamıştı. 
Brr gün, uzun bir gezintiden dönen iki 
imparator, bir sürü haritanın asılı oldu
ğu çalışma odasına kapandı .  Aleksan
dır ile başlayan bir konuşmanın bütün 
heyecanını taşıdığı belli olan Napolyon, 
ya verinden bir Osmanlı Devleti harita
sı i stetti. Haritayı masanın üzerine 
serdi ve yaverinin işitmesine ald ırma
dan, parmağın ı  belirl i  bir noktanın 
üzerine bastırarak, ' İstanbu l ! . .  İstan
bul ! . .  Asla ! Bu bir dünya imparatorlu
ğudur ! ' dedi ." 
Tarihçi tarafından N apoiyon'un ağzından 
çıkan ve bir bilgelik patlaması biçiminde 
yorumlanan bu sözler aslında hem veren, 
hem kabul etmeyen bir adamın zıtlıklar-
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la dolu pişmanlık duygusundan başka bir 
şey değildir. Çünkü Tuna eya! etlerinin, 
Karadeniz kıyılarının Rusya'ya, Sırhistan 
ile Bosna'nın Avusturya'ya verilmesinden 
ve Yunanistan 'ın, Adriyatik kıyılarının .ve 
Mısır'ın Fransa İmparatorluğu tarafından 
işgalioden sonra İstanbul'un ne önemi ka
labilirdi? 

Tarihçi DevletAdamı 
Olunca 
Bunları yazan Fransız tarihçi bir süre son
ra devlet kademesinde önemli bir göre
ve gelir. O sıralarda Osmanlı İmparator
luğu'nun başında Sultan IL Mahmud bu
lunmaktadır. 
Bu eski tarihçi, yeni devlet adamı aynı 
N apoiyon'un Rus çarına yaptığı önerinin 
bir benzerini bir Osmanlı paşası adına ya
par. Osmanlı Devleti'ne ait Suriye, Ara
bistan ve Nil'in bir paşaya verilmesi için 
Fransa'yı seferber eder ve Fransız donan
masını harekete geçirir. 
Biz yine İstanbul'a dönelim. 

Rum Tercüman Fransız 
Elçisine Haber Sızdırdı 
Bir süre sonra İstanbul ve Londra'da öğ
renilen Napolyon'un Tilsit politikası 
Osmanlı Devleti 'ni  zorunlu olarak İn
giltere 'oin kucağına attı. Böylece İngi
l iz Kabİnesi 'nin İstanbul'da görevlen
dirdiği Elçi Lord Paget'in, Padişah IV. 
M usta fa tarafından barışma ve ittifak 
yapma önerileriyle karşıtanmasına ne
den oldu. Bu diplomat ise, Fransız E l
çi Sebastiani ile anlaştığı bilinen Kabak-
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çı Mustafa'dan çekiniyordu .  E lç i  Lord 
Paget de çevirdiği ve çevireceği dotap
lar için sarayın içinde görevli bir adam 
olan Sultan IV. Mustafa'nın İmrahoru
nu seçti. 
İmrahor, efendisini ve Divan'ı peşinden 
sürükledi. Çok kalın bir esrar perdesi al
tında hazırlanan İngiltere ile ittifak an
laşması imzalanmak üzereydi .  Babı
al i 'nin tercümanlığını yapan birkaç Av
rupa dili bilmesi dolayısıyla zorunlu 
olarak Divan tarafından güvenilen Rum
lardan biri olan İskender Sutzo, Gdı.e
ral Sebastiani 'ye İngiltere'yle varılan 
anlaşmayı haber verdi. 
E lç i  Sebastiani tercüman İskender 
Sutzo'ya "Fransa 'ya güveomekle çok 
iyi ettin iz, imparatorumun sınırsız cö
mertliği sizi çok iyi ödüllendirecektir" 
dedi. 
Sebastiani hemen saraya koştu. İtiraz et
ti, hiddet gösterdi, imparatoru korkuttu. 
Uyandırdığı dehşet havasıyla görüşme
lerin kesilmesini ve Lord Paget'in uzak
laştınlmasını sağladı. Ne var ki İngilte
re ile olan görüşmeler askıya alınmış, hiç
bir biçimde koparılmamıştı. 

Hainin Hayalleri Kılıçla 
Kesildi 
İmrahor ile padişah, E lçi Sebastiani 'ye 
bilgi sızdıran haini kısa zamanda orta
ya çıkardılar. Babıali nezdindeki etkin
liğinin süreceğini sanan Rum Sutzo, sa
darette Divan tercümanlarının bekledi
ği loş odada oturmuş, başarısıyla övünü
yor ve General Sebastiani 'nin verdiği 
sözle hayaller ko ruyordu .  Kaymaka-
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ının verdiği emir onu büyük hayallerin
den kopardı. Hemen yerinden fırlaya
rak, kendisine tercüme edilmek üzere 
yeni bir metin getirdiklerin i  sandı. Re
isülküttab kendisini izlemesi için ona 
işaret etti. 
Sessizce kaymakamın önüne çıktılar. O 
da, yine sessizliği bozmadan daima ha
zır bekleyen cellatlara işaret verdi. Rum 
tercüman İskender Sutzo suçunun ne ol
duğunu boşuna soruyordu .  Cellatlar 
onu kırbaç darbeleri altında sürükleye
rek devlet adamlarınin idam edildiği sa
rayın büyük kapısının önüne getirdiler. 
Kesilen kafası alçakça hareketini belirt
mek üzere bacaklarının arasına kondu ve 
gövdesiyle birlikte üç gün boyunca ha
inlere ibret olması için sergilendi. Babı
ali, Rum tercümanın sahip olduğu mu
azzam zenginliklere el koydu, ailesini ül
keden kovdu. Ailesinin bireyleri Napol
yon 'un merhametiyle bile karşılaşama
dılar. 
İşte ihtiras uğruna yabancılara açıklanan 
devlet sırrının hızlı ve korkunç adaleti! 

Sehastiani Selim İçin 
Kaygılanıyor 
Fransız elçisi her gün Paris ve Tilsit'ten 
gelen birbirine zıt ve tutarsız emirler yü
zünden politikadan bıktı. 

Elçi Sebastiani, bu durumu anılarında di
le getirdikten sonra şunları yazdı: 
"Fransa, Osmanlı Devleti i le olan eski 
politikasından vazgeçti. Konferanslarda 
ve milletlerarası anlaşmalarda Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan hiç söz edilmiyor ar
tık. Tamamı Ruslara bağlı olan Rumla
ra pek güveomernek gerek. Prens ya da 
voyvoda olmak için Fransa'ya dalkavuk
luk ediyorlar, sonra da ona ihanette ge
ri kalmıyorlar. Sutzo i le Kalimaki'yi bu 
söylediklerimden ayrı tu tu yorum."

. 
Fransız E lçisi Sebastiani Napolyon'a 
yazdığı gizl i  bir mektupta da şöyle di
yordu :  
"Sultan I I I .  Selim, yeğeni Padişah IV. 
Mustafa, devlet sorunlarını ona sık sık 
danışıyor, İmparatorluğun değişik talihin
den ve felaketlerinden bıkmış olan Sul
tan II I .  Selim tahttan indirildiği için se
viniyor ve artık devletin sorumluluğunu 
taşımadığı için kendini şanslı sayıyor. Bu 
sultan ile gizlice görüştüm. Halk ve 
hatta padişahın bakanları bile tahttan in
dirilen Sultan II I .  Selim için takdir, 
p işmanlık ve merhamet duygularını 
saklamıyorlar. Ben bile, yeniden tahta 
geçirilmesi konusunda kuşkuların uya
nıp ölümüne neden olması kaygısını ta
şıyorum. İşte bunun için Sultan I I I .  Se
lim'in Fransa'nın çıkarı için ne ifade et
tiğini bildirmek istiyorum." 
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Selimiye ( .. 1 1 1 1 1 1  
II. Selim tarafından Mimar Sinan 'a Edirnc'de, şehrin en yüksek noktasında Yıldırım Bayezıd'ın 
yapnrdı,tıı Baltacılar Koğu�·u'nun kalıntıları üzerine yapılmışnr. Yapımına 1569'da başlanmış ve 
1575'cc tamamlanmıştır. Osmanlı-Türk sanatının en muhteşem eseridir. Mimar Sinan, Selimiye 

için "ustalığımın eseri" demiştir. 
Selimiye'de daha önceki hiçbir ca mide, Ayasofya 'da, Bizans escrinde ve antik çağ mabetierinde 
görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Daha önceki kubbeli yapılarda, asıl kubbe kademe/i yarım 

kubbc/crin üzerinde yükselmesine rağmen, Selimiye Camii tek bir kubbe ilc örtü/müştür. Kubbe, 
8 filayağına dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kasnak, fi/ayaklarına kemerler/c bağlıdır. 
Kubbcnin çapı 33,28 metre, yühek/iği 15, 86 mctredir. Sinan, bu şekilde örttüğü iç mekana ver

diği genişlik ve ferahlıkla birlikte mekanın bir kere de kolayca aniaşılmasını sağlar. Kubbe aynı za-
manda camiinin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler. 

Selimiye'nin her biri 70,89 metre yüksekliğinde, kalem gibi incecik 4 minaresi vardır. Minareler 
üçer şerefe/id ir. İki minaresinde şerefe/erin üçüne giden yol ayndır. Bu minarcierde aynı anda üç 

ki�·i şerefc/ere birbirini görmeden çıkabilir. 
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34. BOLUM 

Selim ve Mahmud 'un İç 
Dünyası 
Fransız E lçisi General Sebastiani, Di
van tercümanı boşboğaz Sutzo sayesin
de başanya u laşmıştı. Kaymakam i le 
şeyhülislam sözde saygı göstererek el
çinin etkinliğini yok etmek için uğra
şıyorlardı .  
Bu arada Sebastiani karısının ölmesiyle 
büsbütün gözüne iğrenç gelen politika 
sahnesinden, biraz da tam anlamıyla 
egemen olamadığı için çekildi. Saray 
kendi iç entrikalarıyla çalkalanırken, 
Osmanlı Devleti de İngi ltere 'nin etki
sine giriyordu. Kaymakam Tayyar Paşa 
bir yandan hadımların, gözde cari yelerin, 
saray subaylarının ve haremin doymak 
bilmeyen açgözlülüklerinden ve öte 
yandan şeyhülislam ile Kabakçı Musta
fa 'nın rekabetiyle uğraşmaktan bıka
rak görevinden ayrıldı ve devletin için
de bulunduğu bu durumu nefret ve 
hiddetle izleyen Ayan Alemdar Musta
fa 'nın yanına, Ruşçuk'a gitti. Artık baş
kent tamamen şeyhülislam ile Kabak-

çı 'nın yarnaklarına kalmıştı . Padişah 
görkemli yaşamından sıkılmaya başla
mıştı. 
Tahttan indirilen padişahların dairesin
de unutulan talihsiz Sultan I I I .  Selim, 
imparatorluğun çöküşüne çok üzülü
yor, teseliiyi birkaç cari ye nin aşkında ve 
Doğu'nun yeniden canlanması hakkın
daki düşüncelerini aşıladığı Şehzade 
Mahmud'a karşı gösterdiği sevgide bu
luyordu. Her fırsatta, "Benden daha 
mutlu olan çocukluğun sayesinde taht
ta bulunan padişahların kuşkusundan ko
runuyorsun. Benim saltanat dönemim
de sönen yeni düzenin meşalesinin bir 
gün senin elinde yanması için ilahi mu
kadderat ikimizi birleştirdi" d iyordu.  
İyi yürekli b i r  şehzade olan Mahmud, 
kuzeninin ta lihsizliğine ve erdemine 
gün geçtikçe daha fazla bağlanıyor, 
öğütlerini hafızasına kaydediyar ve gü
nün birinde buradan kurtulup da tahta 
çıkarsa, onun yaptığı yenilikleri devam 
ettirmeye ant içiyordu .  Tutsaklık gün
leri böyle akıp gidiyordu.  
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Yönetim İkiye Bölünmüştü 
Ruslada imzalanan zorunlu ve aşağılatı
cı barış, Balkanlar'daki ordusunun iç so
runlarla daha fazla ilgilenmesine ne
den oluyordu.  Birlikler çeşitli fikir ayn
lıklarıyla parçalanmıştı. 
Sultan IV. Mustafa tarafından sefer sıra
sında görevleri baş ında bırakılan Sadra
zam İbrahim Paşa ile I I I. Selim'in vezir
leri Edirne' de, ordusunun başında belir
siz bir biçimde görevlerini sürdürüyor
lardı. Hem Sultan II I .  Selim tarafından 
seçilmiş, hem de Sultan IV. M usta fa ta
rafından geçici olarak görevlerinde bıra
kılmışlardı. Her iki saltanat dönemine de 
bağlı olarak, duygularının hangi tarafa 
meyledeceğinden emin olmadan, sessiz
ce, birbirlerinden çekinerek ve göze 
çarpmamaya dikkat ederek, boyunları 
bükük, başkentin kapriskrini ve Kabak
çı'nın sürekli isyanını izleyerek bekliyor
lardı .  Edirne'ye taşınmış Divan ile çev
resindeki komutanların gerçek duru
mu işte böyleydi. 
Bu durumu iyice anlayabilmek için sad
razamlık rütbesinin seçimle işbaşma 
gelmiş bir hükümdarlık karakteri taş ıdı
ğını ve padişahın otoritesi kadar güçlü ve 
kutsal olduğunu unutmamak gerekir. Yi
ne akıldan çıkarılmaması gereken bir ko
nu da, sadrazaının sefere çıkarken ordu 
ile milleti birleştiren ve kutsal bir sem
bol olan Sancak-ı Şerif i yanına almış ol
masıdır. Şu halde imparatorluğun yarı
sı IV. Mustafa ile sarayda bulunurken, 
öteki yarısı da Hz. Muhammed'in san
cağı altında, İmparatorluğun ikinci baş
kenti Edirne'de, sadrazaının karargahın
da bulunuyordu .  
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Erdem ve Istırap 
Bu arada ordu ve Ruslara karşı takındı
ğı kesin tavırlar dolayısıyla III .  Selim ta
rafından üç tuğlu paşa yapılarak ödüllen
d iril en, Alemdar Mustafa Paşa Rus
çuk'ta hareketsiz bekliyordu.  Sultan 
III .  Selim'in uğradığı felaketler ve taht 
deviren bir avuç yamak yüzünden haka
rete uğrayan Osmanlılar iÇlri pa1an1n kjil- , 

bi kan ağlıyordu .  Fakat yurtseverliği, her 
an Tuna'yı aşmaya hazır olan düşman 
karşısında sessiz ve hareketsiz kalması
nı gerektiriyordu. Sürekli Rusları gözet
lerken, kimse onun düşüncesinin İstan
bul'da olduğundan kuşkulanmıyordu. 
Özgür düşüncenin egemen olduğu ülke
lerde düşüncelerini saklama bir kusur 
olurken, keyfi yönetime sahip ülkeler
de bir erdem olmaktadır. Erdem bile par· 
laklığıyla çevreyi rahatsız etmemek için 
gölgede kalmak zorundadır. Bu önlem 
alınmadan büyük tasarılar, ancak büyük 
cüretler olarak kal ır. Büyük emeller ve 
tasarılar kalbin bir köşesinde olgunlaşa
cak çağı beklemek zorundadırlar. Harem 
sırları, Osmanlıları bir çeşit politika sınır
lamasına alıştırmıştır. Söylendiğine gö
re, Alemdar Mustafa Paşa, Sultan III. Se
lim'in yazgısı için duyduğu acıyı ancak 
gözdesi olan Arnavut cariyenin ve Ha beş 
hadımın yanında açıklamaktaydı. Onun 
yalnızca ordusuyla ve Ruslada meşgul ol
duğu sanılıyordu. İstanbul'dan kulağına 
gelen haberler ise daima belirsizlik taşı
yordu.  

Karanlık Tablo 
Kaymakam Tayyar Paşa'nın İstanbul'da 
Şeyhülislam Topa! Ataullah Efendi ta-
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rafından görevinde.n bıktırıldığın ı · ve 
sonra bir sürgün gibi Rusçuk'a geldiği
ni görmüştük. Gözden düşen bu kişi, an
cak kısa bir süre radabilmek olanağı bul
duğu iktidar hırsıyla dolu ve ruhı..ı yara
lı durumdaydı. İstanbul'daki şeyhülisla
ma ve Kabakçı'ya düşmanlık, kolaylık
la düşmaniarına teslim edilen Sultan III. 
Selim'e karşı pişmanlık duyuyordu .  
Alemdar Mustafa Paşa'da şikayetlerine 
duyarlı ve verdiği bilgilere meraklı bir ki
şi buldu. 
Tayyar Paşa, Rusçuk ayanı ile yaptığı 
uzun görüşmelerde III .  Selim'i  tahtın
dan eden ihtilalin bütün gelişimini, 
şeyhülislamın entrikalarını, bir önceki 
Kaymakam Köse Musa Paşa'nın ihanet
lerini, yarnakların küstahça davranışla
rını, yeniçerilerin isyan işaretiyle nasıl 
alçakça harekete geçtiklerini ve Ka
bakçı adındaki koyu yobazın usta ve giz
li yönetimini anlattı. Sultan III .  Se
lim'i sarayın içinde bir dairede tek ba
şına ve ihmal edilmiş bir şekilde görmüş, 
onun tevekkülüne ve gözyaşiarına tanık 
olmuştu. 
Sultan Selim'in ve Şehzade Mahmud'un 
yaşamları için her geçen gün kaygı duy
muştu. Osmanlı Hanedam'ndan olan bu 
iki kişinin idamı, padişahı taht üzerinde 
rakipsiz bırakacaktı. Sarayda bu çifte ci
nayeti tasariayacak katı kalpliler ve bu 
iğrenç kararı yerine getirecek zalim el
ler mevcuttu. Zehir dolu kadeh, kiriş, kı
lıç, her an IV. Mustafa'nın dalkavukla
rının eli altında bulunuyordu. 
Çanakkale Bağazı'nı güçlendiren, Sul
tan Selim'in yiğit adamı İsmail Paşa ay
nı şekilde katiedilmemiş miydi?  Sultan 

IV. Mustafa'nın zaafı, c inayetlerine ci
nayet eklemek için fırsat kollayan şey
. hülislamın hırsı ve din adamlarının eli
ne teslim ettiği imparatorluğu her ge
çen gün geriye götüren Kabakçı M us
tafa'nın vahşi inad ı daha ne kadar süre
cekti? 
B irkaç gün daha koparmak için yaban
cılara satılınaktan çekinmeyen İstanbul 
Divanı'nın alçalması nerede duracaktı? 
Rusçuk ayanı bu olayları sahte bir i lgi
sizlikle din liyordu .  lntikam p lanını iyi 
tasariayabilmek için bütün dikkatini \•al
nızca Tayyar Paşa 'nın anlattıklarına 
veriyordu. Rusçuk Ayanı, Tayyar Pa
şa'nın samimiyetinden iyice emin ol
duktan ve onun yaşamı ile servetini re
hin olarak elinde tuttuktan sonra daha 
fazla açıld ı .  Yarım ağızia tasarılarını 
açıkladı. 
Bu entrika ve girişim adamından sorun
ların daha derinine inmek, kişileri yerin
den oynarmak ve kendi önünü aydınlat
mak amacıyla yararlanmaya karar verdi. 
Alemdar Mustafa Paşa bastığı yerden iyi
ce emin olmadan herhangi bir tehlike
ye atılmak istemiyordu. Tasarısı köstek
lenir ya da son anda ortaya çıkarsa mut
laka başarısızlığa uğrardı. 
Girişimlerine o kadar belirsizlik, karışık 
yorumlar, değişik görünüşler vermek zo
rundaydı ki, ona hiçbir biçimde bir kulp 
yakıştırılmamalıydı. Kararsızlık ve durak
sama, tasarılarını örtecek çifte örtü hali
ne gelmeliydi. Herkesin onda bir umut
tan çok basit bir davranış görmesini ve 
her iki tarafın da onu karşısına almaktan 
çekinmesini istiyordu. 
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N ah ız Yoklaması 
Alemdar Mustafa Paşa küçük ordusunu, 
daha fazla eğitmeye ve d isiplin altına 
sokmaya çabalıyordu. On altı bin kişilik 
bir kuvvete sahip olmuştu. Ancak aske-r
lerin in Ruslada yaptığı çatışmalarda ka
zandığı deneyimler, başarılarından dola
yı duyduğu haklı gurur, birlik anlayışı ve 
özellikle komutaniarına karşı duydukla
rı derin hayranlık, sayıca az oluşlarının 
dağuracağı sakıncaları önemli ölçüde 
gideriyordu. Bu ordu, sınır boylarının en 
seçme birliği olmuştu. 
Doğu'daki ordular, Batı'nın aksine da
ha çok komutanları sayesinde önem ka
zanırlar. Asker toplama komutanların 
elindedir. Ordu yalnızca komutanlarının 
yönetiminde değild ir, onların b ir tutsa
ğıdır. Her asker komutanında, canını fe
da edebileceği bir efendi görür. B ir pa
şanın zaferi ve talihi ,  her savaşçının da 
zaferi ve tal ihi demektir. Disiplin ile ya
sanın pek önemli olmadığı yerde kişi tek 
başına her şeyin yerin i  tutar. 
Alemdar Mustafa Paşa da askerlerinin 
hayalinde ve kalbinde önemli bir yere sa
h ipti. Mutlu ve yiğit serüvenciler olarak 
onun kişil iğinde zaferlerini ve tal ihleri
n i  görüyorlard ı. Adı, Tuna boylarında 
adeta efsane haline gelmişti. Alemdar 
Mustafa Paşa, ordusunun tasarılarını ve 
kararlarını bilmeden peşinden geleceği
ne inanıyordu.  
Ancak ilk adımı atmadan önce, Edir
ne'deki ordunun durum ve davranışia
rına göre büyük bir girişimin belirsiz ön
yargılarını öğrenmek üzere usta bir po
litikacıyı iş in içine sokmak istedi .  Ona, 
yerine göre sözle ya da sessiz kalarak ka-
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naatleri sarsabi lme sanatına hakkıyla 
vakıf bir adam gerekiyordu. Rastlantı bu 
iş için karşısına Tuna Yalısı Mübayaacı
sı Behiç Efendi 'yi çıkardı. 
Zeki olduğu kadar, askeri deha i le ye
tişen ve etkili olan bu genç adam, I I I .  
Selim'e karşı büyük b i r  bağlılık ve ye
n i l ik düşmanlarına,  yamaklara, d i n  
adamlarına ve efendisini tahttan ind iren 
yeniçerilere karşı aşırı bir düşmanlık bes
l iyordu .  
Alemdar Mustafa Paşa, Behiç Paşa'yı 
Sadrazam İbrahim Paşa'nın güvenini 
kazanmakla, gözlerini vaatlerle kamaş
tırmakla görevlendirdi. Ancak Sultan III. 
Selim' in adını hiçbir biçimde söyleme
mesi gerektiğini de sıkı sıkı tembihledi. 
Böylece ordu içinde hedefi belli olma
yan bir karışıklık yarattıktan ve sadraza
rnın muhtemel desteğini ya da hiç ol
mazsa tarafsızlığını sağladıktan sonra, giz
li görüşmelere başlamak üzere İstanbul 'a 
gid ilecekti. 
Orada dehşetin ve talihsizliğin hala Sul
tan Selim'e bağlılıktan vazgeçiremedi
ği ender dostları arayacak, onlara yeni bir 
dönüşü müjdeleyecekti. Yapılacak ey
lemde kişilerin ne dereceye kadar yar
dım edebileceklerin i  araştıracaktı. Ya
makları ezmenin ve IV. Mustafa'yı taht
tan indirerek yeniden Sultan Selim 'i tah
ta çıkarmanın yollarını bulmaya çalışa
caktı. 
Behiç Efendi söylenenleri hızla yerine 
getirdi. Yarım ağızia sadrazarnın yanın
da Divan'ın otoritesinin giderek azaldı
ğından, ordunun saygınlığını kaybettiğin
den ve İstanbul'da iktidarsız bir padişah 
adına saltanat süren güruhun edepsizlik-
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lerinden söz etti. Bu kadar parlak sözler 
üzerine sadrazaının kırılan gururu, söy
lenecek şeyleri saklayan dudakların üs
tündeki mührü parçaladı. Düşüncesini 
uzun süre saklamaya al ışınam ış eski bir 
asker olarak Alemdar Mustafa Paşa;nın 
elçisi ile birlikte şikayetlerini d ile getir
di. Yamaklara karşı beslediği nefreti ve 
saltanat sürmekten aciz iktidar budala
sı bir padişaha karşı duyduğu küçümse
meyi belli etti. Behiç Efendi bu itiraflar 
üzerine, Alemdar Mustafa Paşa'nın, şey
hülislam, Kabakçı ve saray dalkavukla
rının devrilmesi hakkındaki tasarılarını 
sadrazama açıklamakta bir sakınca gör
medi. Kendi anlattığına göre eski iktida
rın yıkıntıları üzerine sadrazaının ve 
Divan'ın geleneksel otoritesi kurula
caktı. Daha fazla ileri gitmedi. Sultan 
Mustafa ile Sultan Selim'in adlarını an
madı. 

İlk Düğümler Atılıyor 
Sadrazam, belki yarım ağızia kabul etmiş 
gibi görünmek isteınesinden, belki de 
gerçekten Divan'ın ve kendi  otoritesi
nin yeniden güç kazanması taraftarı ol
duğundan Alemdar Mustafa Paşa'nın dü
zenlerini ve önerilerini olumlu karşıla
dı. Kararların ı  eyleme dönüştürmek 
üzere, İstanbul'da mevcut iktidara kar
şı olduğunu bildiği kişilere mektuplar ya
zarak, bunları Beh iç Efendi 'ye verdi .  
Hiç olmazsa görüştüğü konuların sın ır
larında bile olsa sadrazaının desteğinden 
emin olan Behiç Efendi başkente gitti. 
Şeyhülislama ve Kabakçı'ya, Alemdar 
hakkındaki kuşkularını tamamen söndü
recek sözler söyledi. Efendisi adına on-

!ara bir sürü armağan sundu. Sağladığı 
güvenden yararlanarak yeni düzen taraf
tarı olan adamlarla ilişkiler kurdu ve on
larla geniş bir oyunun ilk iplerini düğüm
lemeyi başard ı. 
Edirne'ye geri döndüğünde sadrazama, 
anlatılınasına izin verilen taraftarlarıyla 
yaptığı görüşmeleri açıkladı. Gerisini sak
ladı. Sultan Selim'in adı yine söz konu
su ed ilmemişti. Yalnız Alemdar Musta
fa Paşa'nın hemen Edirne'ye gelerek 
sadrazamla ileride alınacak önlemler 
üzerinde görüşmesine karar veri ldi .  
Alemdar Mustafa Paşa'nın Edirne'ye ge
lirken, Edirne'de mevcut dört bin yeni
çerinin sadrazama karşı ayaklanması ha
linde düzeni sağlamak üzere aynı sayı
da seçme bir birlik getirmesine de izin 
verildi. 

Alemdar'ın Ordusu 
Edirne'de 
Alemdar M ustafa Paşa adamının İstan
bul 'dan getirdiği bilgileri dinledikten 
sonra, seçme birliğinin başında hemen 
harekete geçti. Ancak hem sad razama 
hizmet etmek hem de onu gerektiğin
de buyruk altına almak için arkasından 
on iki bin kişilik ordusunu yürütmeyi ih
mal etmedi. 
Yürüyüşün dedikoduları Divan'da ve or
duda yayılmadan on altı bir adamıyla 
Edirne kapılarına dayandı. Sadrazam 
ile Alemdar M ustafa Paşa'nın gizli iliş
kilerini bilmeyen vezirler, büyük bir te
laşa kapıldı. Bir bölümü kaçmaya kalkış
tı. Bütün planlarını altüst edecek bu kaç
maları önlemek için harekete geçen ve 
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Divan'dan yetki alan Alemdar Mustafa 
Paşa geceleyin kentin bütün kapılarına 
nöbetçi koydurdu. 
Kaçacak delik bulamayan vezirler geri 
döndü. Mustafa Paşa onları armağanla
ra boğdu ve cesaretle planını açıklayarak 
ordusunu kentin uzağına yerleştirdi. 
Kendisi de yanına pek az bir kuvvet ala
rak kente geldi. Bu davranışlarıyla, "sa
mimiyetimi belli etmek için canımı si
ze rehin bırakıyorum, siz de bana güve
nin" demek istiyordu . 
Divan, Alemdar'a güvenıneye başladı ve 
onu heyecanla destekledi. Çekingen 
kişiler, kendilerini önce tehdit etmiş 
olanlara karşı sevgi beslerler. Vezirler ile 
paşa arasında gizli görüşmeler başladı. 
Hepsi İstanbu l 'daki bu uzun ve utanç 
verici saltanatın işini bitirmeye ve niha
yet sadrazam ile Divan'a eski iktidarını, 
gücünü ve egemenliğini kazandırmaya 
karar verdiler. 
Alemdar Mustafa Paşa şunları söyledi: 
"Ruslarla yapılan barış, ordunun artık 
Balkanlar ve Tuna boylarında bekleme
sini gerektirmiyor. Sancak-ı Şerif boş ye
re ve utanç verici bir şekilde başkentten 
sürülmüş gibi gözüküyor. Hep birlikte 
harekete geçelim ve onu padişahın sa
rayındaki kutsal yerine koyalım. Eğer İs
tanbul'un kapılarını kapatiriarsa orduyu 
desteklemek üzere ben biraz arkadan ge
leceğim. Hemen arkanızdan kente gire
ceğim ve hepimizin utancı olan sefil ya
makları ortadan kaldırıp, iktidarı sizin el
lerinize tes lim edinceye kadar orada 
kalacağım." 
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İlk Hedef Rumeli Hisarı 
Bir askerin düşüncesine yaraşacak biç.im
de basit ve enerjik olan bu planın her
hangi bir itiraza tahammülü yoktu . An
cak, İstanbul'daki bir milyon insanı şe
riat diye ayaklandırarak bu planı kanlı bir 
iç savaş haline getirmek bir tek kişinin 
elindeydi. 
Etkisi, dehası ve cüreti bakımından 
Alemdar Mustafa Paşa ayarında olan 
bu adam Kabakçı Mustafa Ağa'dan baş
kası değildi. Alemdar'ın iki usta ada�nı 
olan Ramiz Paşa ile Behiç Efendi, dost
larını deneyimlerinden yarariandırmak 
ve onu tuzaklardan korumak için yanın
da gelmişlerdi. B irlikte, direnmeyi kö
künden kopartacak bir düzen önerdiler. 
Bu öneri, vahşi olduğu kadar cü redi olan 
Alemdar Mustafa Paşa'nın serüvenci 
ve atılgan yapıs ına tamamen uyuyordu. 
O da hemen kabul etti. 
İki ordunun, Edirne'den Marmara'ya 
doğru uzanan geniş ovada i lerlemesi 
sürerken, yüze yakın seçme atlıdan olu
şan bir birlik, geceleri, sol taraftan Kara
deniz kıyısındaki dağların üzerinden 
geçerek, Kabakçı'nın emrinde bulunan 
Rumeli Hisarı'na ani bir baskın yapacak
tl. Kabakçı Mustafa o hisardan yamak
larını yönetiyor, korkunç tasarılarını ha
zırlıyor ve şeyhülislama, yeniçerilere, sa
raya emirler gönderiyordu. 
Hacı Ali adında yiğit bir asker birliğin ko
mu tasını üzerine almış, birlikteki bütün 
askerler şehit olmaya ant içmişti. Sadra
zam, Hacı Ali'nin eline, Kabakçı'yı bağ
durmak ve onun yerine Boğaziçi 'ndeki 
bütün hisariarın ve bataryaların komu-



I I .  M A H M U D  

tasını almak üzere bir ferman tutuştur
muştu. 

Kabakçı'nın Ketlesi Torba 
İçinde 
Bu önlemler alınıp atlılar hareket ettik
ten sonra, ordu başkent üzerine yürüme
ye devam etti. Alemdar Mustafa Paşa, pa
dişahın buyruğu olmadan başkent üzeri
ne yürüyen bu ordunun niyetlerinden 
kuşkulanmaya başlayan halkı uyurmak ve 
Hacı Ali'nin gizli görevini yerine getirme
si için gerekli zamanı kazandırmak ama
cıyla yürüyüşü yavaşlatıyordu. İstanbul ve 
saray kendiliğinden yürüyüşe çıkmış 
olan bu ordunun nasıl bir cürete ya da ita
ate kalkışacağını kestiremiyordu. Günler 
kararsızlık içinde akıp gidiyordu. 
Alemdar Mustafa Paşa sıkıntı içinde 
Hacı Ali 'n in habercisini gözlüyordu .  
Durmadan Boğaz tarafındaki dağlara 
haberci göndererek Hacı Ali 'nin başarı
sı ya da yenilgisiyle ilgili bilgi almak is
tiyor, fakat en ufak bir haber bile elde 
edemiyordu. 
Otuz altı saatlik bir yürüyüşle lstranca 
Dağları 'nın en az kullanılan sapa yolla
rından geçen ve güneşin gökyüzündeki 
seyrine ayak uyduran Hacı Ali, kimsenin 
haberi olmadan denize pek yakın bir ye
re gelmiş, Rumelihisan semtinde n bir te
pe geride dar bir geçİtte konaklamıştı. 
Orada atiarını dinlendirdi, askerlerine yi
yecek verdirdi .  
Şiddetli bir heyecan duyduğu görevini 
alçak sesle arkadaşlarına anlattı. Devle
tin yazgısı ellerinde bulunuyordu .  Ya 
devleti kuracaklar ya da şehit olacaklar-

dı. Hacı Ali, Rumelihisarı semtine girme
den önce Büyükdere minarderinden ak
şam ezanının okunmasını bekledi. Yıl
dırım gibi ileri atıldı. Güven içinde ha
reminde uyuyan Kabakçı Mustafa'nın 
evini kuşattı. 
Adamlanndan dördünü yanına aldı, silah
larını cüppelerinin altına saklayarak 
evin kapısını çaldı ve İstanbul 'dan ace
le bir haber getird iğini söyledi. 
Bu sözler üzerine kapıcı, birkaç köle ve 
yamak kapıyı açtı. Hacı Ali ile adamla
rı hemen onları bağladı, ağızlarını tıka
yarak dışarda bekleyen arkadaşlarına 
teslim ettiler. Kabakçı'nın dairesini  öğ
rendikten sonra, haremin dokunulmaz
lığına aldırış etmeden içeri daldılar, onu 
karılarının ve cariyelerinin arasında çıp
lak olarak gafil avladılar. Sürükleyerek 
dışarı çıkardılar. 
Çılgınca bağıran ve hiç olmazsa son du
asını yapmak istediğini belirten Kabak
çı için Hacı Ali'nin merhamet ve dinle 
kaybedecek zamanı yoktu. 
"Dua edecek zamanın yok alçak, geber 
ve cinayetlerinin kefaretini öde !"  d iye 
haykırdı. 
Hançerini çekerek Kabakçı'nın gırtlağı
na sapladı. Kabakçı Mustafa evinin eşi
ğinde cansız yere düştü. Hacı Ali kafa
sını keserek bir torbaya koydu,  kelleyi 
Alemdar Mustafa Paşa'ya götürmeleri 
için iki atlı yolladı. 

Yamaklar Kahakçı 'nın 
Ailesine Acıdı 
Hacı Ali kanlı görevini pek fazla gürül
tü çıkarmadan yerine getirmişti. Ço-
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ğunlukla Rumlardan oluşan semtin ev
lerine atlılarını dağıttı. Bütün çıkış nok
talarını muhafaza altına alarak çevre hi
sarlarda ve bataryalarda yatan yarnakla
ra herhangi bir haber sızmasını önledi, 
Bu askerlere sadrazarnın fermanını gös
termek, komutanlarının idamını haber 
vermek için gündoğumunu bekliyordu.  
Gerçekten de yamaklar hisarda önder
lerinin öldürüldüğünden ve Sultan Se
lim'in intikamının başları üzerinde ge
zind iğinden habersiz uyuyorlardı. Gün 
doğduktan kısa süre sonra hisarın kapı
sına gelen Hacı Ali avluya girdi, subay
ları çağırttı, görevini açıkladı. Sadrazarnın 
fermanını okudu ve Kabakçı Mustafa 
Ağa'nın öldürüldüğünü bildirdi. Aynı za
manda onları kendisini Divan tarafından 
seçilmiş komutan olarak tanımaları için 
zorladı. 
Şaşkınlık, Doğu 'da sık sık rastlanan 
beklenmedik değişiklikler ve ani yük
selmeler karşısında bağışlanmalarını 
sağlamak isteyen bazı subayların ortaya 
çıkması yarnakları bir emrivaki karşısın
da bıraktı ve onları boyun eğmeye zor
ladı. Hacı Ali direnme görmeden komu
tanlığı almak üzereydi. Kabakçı'nın ka
rıları ve çocukları perişan bir halde av
luya girdiler ve haykırarak, ağlayarak ka
tillerin cezalandırılmasını istediler. Ya
maklar öldürülen önderlerinin ailesi
nin perişanlığı karş ısında müthiş bir 
üzüntüye kapıldı. 

Sarayda Şaşkınlık 
Kabakçı Mustafa'nın amcası da ortaya çı
kıp askerleri kışkırtıcı bir konuşma ya
pınca, hepsi birden naralar atarak Hacı 
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Ali ve adamlarının üzerine atıldı. Çabuk 
davranan Hacı Ali ve atlıları çevredeki 
evlere sığındı. Yarnakların saldırısını iki 
kez püskürttüler. Hacı Ali ve atlılarıyla 
başa çıkamayacaklarını kestiren yamak
lar evleri ateşe verdi. Kuzeyden esen rüz
gar işlerini kolaylaştırıyordu. Hacı Ali ve 
adamları tepelere kaçacaklarına deniz ta
rafına gittiler, yarnakların çemberini 
yardılar ve deniz feneri olarak kullanılan 
geniş, taştan bir kuleye kapandılar. Peş
lerinden gelen asiler kulenin kapılarını 
kapatıp, topa tuttular. 
Üç gün üç gece boyunca bu seksen yi
ğit yeniçerikrio ve yarnakların ateşi al
tında dayandı. Kentten duyulan top 
ses leriyle tepelerden kenti basmaya 
inen eşkıya çetesine karşı yarnakların çar
pıştığı haberi yayılmıştı. 
Saray, kentin kapılarındaki ordu ile Ha
cı Ali arasındaki bir bağlantıdan kuşku
landığı için hiçbir girişimde bulunmuyor, 
karar vermek için olayın sonucunu bek
liyordu. 
Padişah toplantı üzerine toplantı yapıyor, 
karar almadaki aczini önebilmek için 
başkentin etkili isimlerini yanına çağı
rıyordu. Herkes fikrini belirtmekten 
kaçınıyordu. Yaklaşan Edirne ordusun
daki kardeşleri için yeniçeriler silahlana
caklar mıydı? Yarısı sadrazarnın yanında 
bulunan topçular arkadaşlarına silah çe
kecekler miydi? Kabakçı'nın öldürülme
siyle ruhları kaybolan yamaklar, ayakta
kımı ve imamlar, Alemdar Mustafa Pa
şa tarafından yönetilen ve Sancak-ı Şe
rif'i taşıyan otuz bin kişiye karşı koyabi
lecek miydi? Sonunda beklerneye karar 
verildi. 
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Nihayet Hacı Ali'nin iki habercisi tara
fından Kabakçı'nın öldürüldüğünü öğ
renen Alemdar Mustafa Paşa, ordunun 
yürüyüşünü hızlandırdı. Rumelhisarı 
olayından dört gün sonra, İstanbul'a.on 
sekiz kilometre uzakta konakladı. 

Padişaha Haber Gönderildi 
Sadrazam İbrahim Paşa, hemen Reisül
küttab Galib Efendi'yi padişaha yolladı. 
Reisülküttabın görevi, Sultan IV. Mus
tafa'ya sadrazarnın ve Alemdar Mustafa 
Paşa'nın ordusunun yalnızca padişahı, 
başkenti ve devleti, Osmanlı adını kötü
leyen bir avuç küstahın elinden kurtar
mak için geldiğini söylemekti. Padişaha 
ve tahtına bir saldırıda bulunulmayaca
ğı gibi, kan larını onun uğrunda ve ya
makları temizlemek için akıtacaklardı. 
Uyuşma güvencesi olarak padişahtan üç 
şey rica ediyorlardı: Yamak örgütünün 
dağıtılması, şeyhülislamın aziedilmesi ve 
buyruğuna karşı gelerek orduyu hareke
te geçird ikleri için affedilmeleri. 
Tahttan ind iri lmeyi ve öldürülmeyi 
bekleyen padişah, saltanatının başka 
vezirler altında devam etmesi demek 
olan bu saygılı sözleri duyunca rahat bir 
nefes aldı. Yarnakların yasadışı ilan edil
mesi, önderlerinin cezalandırılması ve 
şeyhülislamın aziedilmesi için ferman çı
karmakta geç kalmadı. Hacı Ali kuşatıl
d ığı kulede, yarnakların subaylarının 
idam edilmeleri sonucu kurtuldu. Şey
hiilislamın kısa ve suç dolu iktidarı so
na erdi. Şeyhülislam uzak bir yere sür
gün edildi ve serveti yağmalandı. 
Padişah, çevres indeki adamlardan han
gisinin yok edilmesinin Alemdar'ın ho-

şuna gideceğini tahmin etmeye çalışıyor
du. Hepsini harcamakta duraksamadı. 
Ertesi gün Davutpaşa Kışiası'na giderek 
Alemdar'a bir hayli iltifatta bulundu. 
Alemdar Mustafa Paşa da içinde sakla
dığı düşüncesini açıklayacak zamanı 
beklerken pad işaha saygılı davrandı .  
ihtilal sona ermiş gibi gözüküyordu. 
Sadrazam ile Alemdar'ın ordularının 
gölgesi bile Sultan Selim'in düşmanla
rını sindirmeye yetmişti. Sadrazam ve 
Divan, Sultan IV. Mustafa adına görev
lerine başladı. Alemdar ise ordunun ba
şında, İstanbul-Edirne yolu üzerindeki 
Davutpaşa Kışiası 'nda bekliyordu .  

Umut ile ÖlümArasmda 
Bekleyiş 
Alemdar M usta fa Paşa 'yı politikanın 
tek egemeni gören yüksek memurlar ve 
elçiler ziyaretine geliyorlardı .  Alçakgö
nüllü davranarak herkese görevini yeri
ne getird iğini, padişahı bir avuç serseri
nin boyunduruğundan kurtardıktan son
ra Tuna yalılarındaki görevi başına dö
neceğini tekrarlıyordu .  
Bu sözler padişahın dostlarına güven ve
riyor, ancak Sultan III .  Selim'in dostla
rının da umudunu kırmıyordu .  En ufak 
bir kuşkunun Sultan Selim'in canına mal 
olacağını iyi bilen Alemdar, dostlarına 
dikkatli davranmalarını öğütlüyordu.  
Alemdar Mustafa Paşa'nın sözde dinlen
me günleri sırasında adamları kentte ta
sarladıkları ihtilal örgüsünü örüyordu .  
Sultan Selim tarafından göreve getiril
miş olan ve eski padişahına duyduğu gö
nül borcundan dolayı Sultan IV. Mus-
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tafa'ya ihanet eden Reisülküttab Meh
med Said Paşa başta olmak üzere Selim 
taraftarları bir araya geliyor ve görüşme
ler yapıyorlardı. Alemdar Mustafa Pa
şa 'nın desteğin i  kazanıyorlar, kamu
oyunu bulandırıyorlar, ihtilal tohumla
rı ekiyorlar, böylece halkı yen i  olaylara 
hazırlıyorlard ı. 
Hadımların ve cariyelerin aracılığıyla 
Alemdar Mustafa Paşa tutsak efendisi
ne haberler gönderiyordu. Sevinç ve 
umut belirtileri göstermemesini, gizli 
adamlarıyla yolladığı içecekten başka 
kimseden bir şey kabul etmemesini 
öğütlüyordu. Her şeyden haberleri olan 
Selim ile Şehzade Mahmud, padişahın 
köleleri önünde hiçbir şeyden haberle
ri yokmuş gibi davranarak umut ile 
ölüm arasında ateşli bir sıkıntı içinde 
bekleşiyorlardı. 

Padişah Boğaz Gezintisine 
Çıktı 
İçeride yapılan işler d ışarıya sızmadan 
beş gün geçmişti. Alemdar Mustafa Pa
şa bütün önlemlerini almış, yalnızca fır
sat bekliyordu. Altıncı gün böyle bir fır
sat çıktı. 
Yazın padişahların karadan ya da deniz
den Boğaz kıyısındaki yalılarından biri
ne gidip birkaç gün dinlenmesi gelenek 
haline gelmişti. 
28 Temmuz günü IV. Mustafa halka ser
bestçe hareket ettiğini göstermek ama
cıyla erkenden saraydan alındı. Gezin
ti kayıklarından birine bindi. Padişahın 
geçişini selamiayan top atışları arasında 
limandan çıktı. B irkaç sultan ve gözde-
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si ile Küçüksu Kasrı'na geldi. Bu kasır 
saraydan denizyold ile iki saat mesafe
de bulunuyordu. Saraya geceleyin döne
cekti. 

Alemdar Sarayın Kapısını 
Zorluyor 
Casusları aracılığıyla padişahın hare
ketlerini izleyen Alemdar Mustafa Paşa 
eyleme geçme zamanının geldiğini an
ladı. Adamlarına haber göndererek ayrı 
kapılardan Davutpaşa Kışlası'n� gel
melerini s�yl.�di. 
Birlikler arasında patlak veren bir ayak
lanmayı bastırma bahanesiyle, çekindi
ği sadrazaını yanına çağırdı. Sadrazam bu 
haber üzerine hemen karargaha geldi. O 
zamana kadar'lbrahim Paşa'ya ruhunun 
bir yüzünü göstermiş olan Alemdar 
Mustafa Paşa, şimdi bütünüyle ona açıl
dı. Alemdar'ın arkasından attığı ilk adı
mının onu böyle bir sonuca götüreceği
ni tahmin edemeyen sadrazam sarardı, 
duraksadı ve korktuğunu belli etti. 
Eylemin orta yerinde dönebiiecek olan 
tehlikeli bir aracı o anda ortadan kaldır
mayı daha doğru bulan Alemdar Musta
fa Paşa sadrazaını zayıflıkla ve I I I .  Se
lim'e nankörlükle suçladı. Üzerindeki 
devletin mührünü kendi elleriyle kopar
dı. Sadrazaını en güvendiği birkaç ada
mının muhafazasında yanındaki çadırlar
dan birine kapattı. Son ra hiç zaman 
kaybetmeden daima Sancak-ı Şerifin as
kerin onurunu kurtarmak üzere açıldı
ğını sanan orduyu silah başına çağırdı. 
Davutpaşa Kışiası'nı terk ederek sarayın 
kapısına dayandı. > ' 
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Ordunun yürüyüşünde barışçı ve başa
rılı bir tavır gören çevre halkı, Alemdar 
Mustafa Paşa'yı alkış ve çiçeklerle kar
şılıyordu. Sarayın kapısını koruyan yeni
çeriler Sancak-ı Şerifin geçmesi için ka
pıları ardına kadar açtılar. Yeniçerilerin 
bu şaşkınlığından yararlanan Alemdar, bi
rinci avluya ordusunun kalabalık bir 
birliğini yerleştirdi. Ordu bu avluya ilk 
kez giriyordu.  Böylece sarayı işgal eden 
Mustafa Paşa her türlü direnci ve kan dö
kü lmesini önleyeceğini sanıyordu. An
cak saraya varması için önünde daha iki 
avlu vardı. 
Sarayın iç kısımlarını muhafaza eden iki 
bin kişilik bostancı birliğinin komutanı, 
sonunu pek beğenmediği bu davranış
tan kuşkulanarak, içoğlanları ve yüksek 
rütbeli saray subaylarının dairelerinin 
açıld ığı ikinci avlunun kapılarını ka
pattırdı. Alemdar'ın birliği bu engel 
karşısında durakladı. Tedbiri bir yana bı
rakan Alemdar, baltacıların kapıyı parça
lamasını emretti. Baltacılar kapıyı vurma
ya başlayınca o kısmın yöneticisi olan 
akağası sapsarı yüzüyle kapının üzerin
de gözüktü. 
Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusu ken
te doğru hareket ettiği sırada sarayın bir 
habercisi hemen bir kayığa adamış, pa
dişah Boğaziçi'nin serinliğini ve güzel
liğini radarken ona olup bitenleri anlat
mıştı. 
Sultan IV. Mustafa Sancak-ı Şerifin sa
raya götürölmesi gibi önemli bir törene 
kendisi olmadan Alemdar Mustafa Pa
şa'nın ve sadrazarnın emriyle başlanılma
sını yadırgadı. Bu işin içinde bir oyun ol
duğunu sezdi. Kasrın önünden geçen ilk 

kayığa atladı, te bd ili kıyafet sarayın kı
yısına ayak bastı. Bu zayıf padişahtan 
böyle bir çabukluk ve cesaret bekleme
yen Alemdar, denizi gözetlerneyi aklına 
getirmemişti. Sarayın kapısına geldi
ğinde kimliğin i  açıkladı. 
Merdivenleri hızla tırmanarak, adamla
rının Alemdar'ın tehditleri önünde bo
yun eğecekleri sırada ortaya çıktı. Var
lığı, hareketleri ve sözleri sarayın savu
nucularına yeni bir gayret kazandırdı. 
Kızlarağası, Alemdar Mustafa Paşa 'nın 
önüne çıkarak Sultan Selim'in ordu
nun önüne çıkmaya hazırland ığını,' bu
nun için biraz beklemeleri gerektiğini 
söyledi. İhtiyatsız Alemdar kızlarağası
nın bu sözlerine inandı. Topçuların ve 
askerlerin gerçek hükümdarlarını sessiz
lik içinde beklemelerini emretti. 

N arnazını Bitirmesine Bile 
İzin Vermediler 
Yaşamını Sultan Selim'e borçlu olduğu
nu unutan nankör Sultan IV. Mustafa, al
çak sesle kızlarağasına hemen yeğenie
rinin dairesine gitmesini ve Sultan Se
lim'in cesedini getirmesini emretti. O ır
kın hayvanca bağlılığının bir örneğini ve
ren zenci haremağası duraksamadan 
emre itaat etti. Yanında sekiz dokuz cel
latla şehzadelerin dairesinin kapısını 
vurdu.  
lçerdekiler, dışarıdaki olaylardan iki av
lu, saray ve bahçe ile ayrılmış oldukla
rından hiçbir şeyden haberleri yoktu. As
kerlerin haykırışiarı bile sarayın bu bö
lümünün sessizlİğİnİ bozmamıştı. Köle
ler hiçbir şeyden kuşkulanmadan kapı-
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ları açtı. Kızlarağası Sultan Selim'i öğle 
namazını kılarken gördü. 
Kızlarağası ve hadımların suratlarını gö
ren eski hükümdar ölümün geldiğini an
ladı. Bu anı bekliyordu. Zaten tahttan iı:ı
d iği günden beri yazgısına tevekkül 
göstermişti. Geliatiarına yalvarmadı, yal
nızca ruhunun daha temiz olarak göğe 
çıkması için namazını bitirmesi için izin 
istedi. 
Ancak IV. Mustafa'ya tahtının tek raki
binin cesedini götürmek için acele eden 
kızlarağası, eski efendisinin son andaki 
isteğini kabul etmedi ve cellatlara onu 
boğmaları için işaret verdi. Ölümden çok 
kızlarağasının reddine ve katillerinin 
sabırsızlığına hiddetlenen Sultan Se
lim, kendisini halının üzerine yatırarak 
boğmak isteyenlerle müthiş bir uğraşa 
girdi. 
Gençliğinde gördüğü askeri eğitimle 
soyundan gelen kuvveti sayesinde üze
rine gelen zencilerin üçünü yere devir
di. Sald ıran kızlarağası da aynı biçimde 
yere yuvarlandı. Fakat yerden doğrulan 
bu vahşi zenci, Sultan Selim'i boğazın
dan yakaladı ve onu bayılttı. 
Hemen padişahın üzerine atılan cellat
lar kemendi boynuna geçirerek Sultan 
Selim'i  boğdular. 1 

Alemdar Ağladı 
Kızlarağası ile cellatlar cesedi kolları 
üzerinde taşıyarak sabırsızlıkla bekleyen 
IV. Mustafa'nın ayakları d ibine koydu
lar. Padişah IV. Mustafa yanındakilere 
dönerek, "Şimdi kapıları açın, Alemdar 
Mustafa içeri gelsin ve padişahını gör
sün!" dedi. 
Sultan Selim'in ayaklarına kapanmak için 
aceleyle içeri koşan Alemdar Mustafa Pa
şa ayaklarına takılan şeye baktı ve delı
şetle irkildi. Ellerini göğe kaldırarak, "Ah 
Allahım! Padişahımı atalarının tahtına Çı
karmak istiyordum. Oysa bağlılığım 
onun ölümünü çabuklaştırmaktan baş
ka bir işe yaramadı! İ lahi adaletin bun
ca erdeme ödeyeceği bu mu?" diyerek 
çocuk gibi ağlamaya başladı. Sesi solu
ğu kesilen askerleri dehşetten geri çekil
di, sessizce gözyaşı döktüler. Ancak za
man kaybettiediği için bu gözyaşları 
tehlikeliydi. Çünkü IV. Mustafa'nın ta
raftarları durumlarını kuvvetlendirrnek 
için bundan yararlanabilirlerdi. Alemdar 
Mustafa Paşa uğrunda çok çaba göster
diği Selim'in yanında cansız yarmasın
dan dolayı ne yapacağını  kestirecek du
rumda değildi. Başlattığı ihtilali tamamı
na erdirmek bile bunca zahmete değme
yecekti. İhtilal ona kendisinin ve yardım
cılarının güvenliğinden başka bir şey ver
meyecekti. 

1 Sultan IV. Mustafa, l l l . Selim ile kardeşi Şehzade Mahmud 'un idamlarını em rederek kendisini tahttan indirilemeye
cek duruma getirmeyi istemiştir. Çünkü o sırada bu iki kişiden başka şehzade yoktu . Bu idam emrini başçuhadar Gür
cü köle Abdülfettah, hazine kethüdası Sırp köle E be Selim, hazine vekili zenci Nezir, Başimrahor Deli Eyüpoğlu Kör 
Mehmed, Bostancı Deli Mustafa gibi dönme ve devşirme hainler ile birkaç bostancı ve sandalcı yerine getirmişlerdir. 
Bunlar Selim'in dairesine girmişler, eşi Refet Kadınefendi'yi sediri n üzerine yatırmışlar, araya girmek isteyen cariye Pa
kize'nin ellerini kılıçla yaralamışlardır. Bir söylentiye göre l l l .  Selim silahsız olduğu için kendini ney ile savunmuş, bir 
başka söylentiye göre de mücadele iki saat kadar sürmüştür. Büyük yenilikçi Sultan l l l .  Selim 28 Temmuz 1 808'de 
şehit edilmiştir. 
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Sultan Selim'in ölümünden sonra sara
yın herhangi bir şehzadesinin tahta çık
masının onun için bir önemi yoktu. 
Alemdar'ı bu kadar uzaklara sürükleyen 
şey ihtiras değildi .  Yaptıkları yalnızca 
dostluk içindi. Selim'i  canlandırıp yeni
den tahta oturtmak için şimdiye kadar 
tehlikeye attığı canını seve seve verirdi. 
Sultan Selim'in yüzüne sarı bir örtü ör
terlerken Alemdar Mustafa Paşa'nın 
düşünceleri bunlardı. 

��Mahmud 'u Kurtaralım" 
Alemdar'ın gizli yardımcıları arasında 
saydığımız Reisülküttab Mehmed Said 
Paşa, Sultan Selim'e karşı daha az sevgi 
duyduğundan olaydan fazla etkilenme
mişti. Said Paşa IV. Mustafa'dan öç alma
yı düşünüyordu.  Alemdar Mustafa Pa
şa'nın bir süre daha ağlamasına göz yum
duktan sonra onu kolundan yakaladı ve 
sanki bir rüyadan uyandım gibi sarstı. 
"Rusçuk ayanına bir kadın gibi ağlamak 
yaraşır mı? Sultan Selim'in şimdi bizden 
beklediği gözyaşları değil, intikamdır! 
Özellikle, velinimetinin ve kuzeninin 
ölümü karşısında bir an bile gerilemeyen 
Mustafa'ya kardeşi Mahmud'u katietmek 
fırsatı vermeyelim! "  dedi. 

Şehzade Halıya Sarılıp 
S aklandı 
Alemdar rüyadan uyanmış gibi Alemdar 
başını kaldırdı, gözyaşlarını sildi, yeni
den ihtilalin başı olarak eski tavrın ı ta
kındı. 
Sultan Selim'in yattığı yerin çevresinde 
sıralanmış olan askerlere, içoğlanlarına, 

h izmetkarlara, görevl ilere dönerek, 
"Mustafa yakalansın, onun yerine Sul
tan Selim'in dostu ve öğrencisi genç ve 
masum Şehzade Mahmud padişah i lan 
edilsin, ölümüne neden olanlar ve tav
siye edenler hemen cellatların önüne gö
türülsün ! "  diye bağırdı. 
Bu emir üzerine aynı sıkıntının pençe
sinde kıvranan askerler, saray subayları, 
herkes harekete geçti. B ir bölümü içe
ri kaçmış olan Padişah IV. Mustafa'nın 
peşinden koşarken, bir bölümü de Ş�h
zade Mahmud'u kurtarmak ve tahta çı
karmak için şehzadelerin dairesine git
ti. Bu arada, kend ilerine bir hükümdar 
sunulmasını bekleyen askerler ve halk 
sessiz, şaşkın ve üzüntülüydü.  Şehzade 
Mahmud'u bulmak mümkün olmuyor
du. Kalabalık arasında uğursuz söylen
tiler dolaşıyordu .  Sultan III .  Selim'in ca
nına kast eden cellatların, Padişah IV. 
Mustafa'nın yaşamını güvence altına 
almak için genç şehzadeyi de idam et
tikleri sanılıyordu. Köşkten gelen köle
ler şehzadenin durumu hakkında bilgi 
veremiyorlardı. Daireleri dolaşanlar her 
an karşıianna ikinci bir ceset çıkmasın
dan kaygılanıyordu. 
Bu arada, daha önce kızlarağası ile zen
ci hadımlar, IV. Mustafa'nın buyruğunu 
yerine getirmek üzere sarayın şehzade
ler dairesine girerlerken, genç şehzade
nin sonu hakkında duyulan kaygı adam
larını harekete geçirmişti. 
Bunlar hadımların önüne atılarak, şeh
zadenin dairesine giden koridorun başın
da bir süre dayanmışlardı. Selim ile bo
ğuşan hadımlar, belki güçsüz oluşların
dan, belki merhametten Mahmud'u ih-
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mal etmişlerdi. Sultan Selim i le katille
ri arasında ortaya çıkan boğuşmanın 
uzaması sırasında Şehzade Mahmud da 
sarayın en karanlık koridorianna kaçmış
tL Orada kendi yaşında bir köle, efendi
sini bir halının içine yuvarlamış, dolap
taki denklerio yanına kaldırmış ve Şeh
zade Mahmud'un yanında durarak yeri
ni belli etmek istemediğinden dışarı çık
mıştı. 2 
Şehzade Mahmud bulunduğu yerden 
kuzeni ve dostu Selim'in son nefesini ve
rişini, avlularda ve bahçedeki gürültüle
ri, servili yollarda koşuşan adamların çı
kardığı karışık uğultuları işitiyordu.  Sul
tan Selim tarafından daha önce Alem
dar'ın girişiminden haberdar edild iği 
için duvarların ötesinde bir şeyler oldu
ğunu anlıyor, fakat bu karmaşık sesler
den Alemdar Mustafa'nın başanya ula
şıp u laşamadığını kestiremiyordu. Dos
tu için gözyaşı döküp, kendi yazgısına 
boyun eğerek ıstırap içinde bekliyordu. 

Uygarlık ve Düzen Müjdesi 
Onu saklamış olan köle kalabalığın ara
sına karıştı. Köle padişahın tahttan indi
rildiğini ve Mahmud'un padişah ilan 
edildiğini duyunca onu denklerio arasın
dan kurtarmaya ve hükümdan selamla
maya koştu. 
Heyecandan sarhoş hale gelen kalabalık, 
Sultan ll .  Mahmud'u Alemdar'ın önüne 

getirdi. Dizleri üzerine çöken Alemdar 
Mustafa Paşa genç hükümdarıo eteğini 
öptükten sonra başının üzerine koydu. 
Padişaha şunları söyledi: "Sultanım iğ
renç bir cinayet, devleti yasal hükümda
rından etti ! Sultan Selim, sizin ikinci bir 
babanız gibiydi, siz de onun öğrencisi ve 
dostu oldunuz. Peygamberin dinini sa
vunmak için yaşayın. Osmanlıların şanı 
ve kudreti için yaşayın ! "  
Sarayın çevresinde ve içinde on binler
ce kişi, bir süre sonra da bütün başkent 
halkı Alemdar Mustafa Paşa 'n ın• I I .  
Mahmud'a söylediklerini tekrar ediyor
du .  Hem üzüntüden, hem saygıdan, 
hem de sevinçten tükenmiş bir halde 
olan Alemdar M ustafa Paşa, genç padi
şahın birkaç kez kalkmasını tekrarladık
tan sonra d izleri üzerinde ayağa kalktı. 
İmparatorluğun yazgısını asla değiştire
meyen ihtilallerden en feci ve en doku
naklı olanı da böylece son buldu. Bu ih
tilal, Osmanlıların onuruna ve huzuruna 
kasteden kapıkulu ocaklarının artık sön
meye başladığını ,  hükümdarların bu 
ayaktakımının boyunduruğundan kurtul
ması gerektiğini gösteriyor ve Doğu'da 
uygarlığın ve düzenin kesin zaferini 
müjdeliyordu.  

Selim'in İntikamı.Alındı 
Alemdar Mustafa Paşa'nın adı milletin 
kalbini ve hayal gücünü doldurmuştu. 

2 Şehzade Mahmud'un üç ağası katillerle vuruşmuş, ancak kısa sürede etkisiz ha le getirilmişlerdir. Mahmud'un ka
çırılabilmesi için gereken iki üç dakikalık bir zaman, Gürcü ya da Çerkez olduğu sanılan cariyesi Cevri Kalfa'nın man
gaidaki kızgın külleri kürekleyip katillerin gözlerine serprnesi sayesinde sağlanmıştır. Mahmud bacadan dama çıkar
ken l l l .  Selim'in katillerinden Ebe Selim'in fırlattığı hançerle kolundan yaralanmıştır. Daha sonra lalası Tayyar Efendi 
ile iki ağanın dayadıkları merdivenden sarayın avlusuna inmiştir. Sultan ll. Mahmud katillerin elinden kurtulmasını sağ
layan Cevri Kalfa'nın adını, daha sonra Divanyolu'nda yaptırdığı okula vererek anısını yaşatmıştır. 
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Her şey onun önünde eğiliyordu.  Şim
diye kadar hiçbir sadrazam onun gibi bir 
çocuk padişahın üzerinde etkinliğe, or
duda sevgiye, Divan ve başkentte de 
otoriteye sahip olmamıştı. Onun varlı
ğında hiçbir rekabete yer yoktu. Kud
retinin fazlasından ve büyüklüğünün 
parlaklığından başka kaygılanacak bir şe
yi yoktu. 
lik iş olarak Sultan Selim'in intikamını 
almaya başladı. O ırklarda genellikle ada
letle karıştırılan intikam, kalplerin ilk şid
detli isteği dir. Galibler cezalandırmadık
ça adaletli olduklarını kabul etmezler. 
Aynı gün içinde III .  Selim'in düşmanla
rından otuz üç kişinin kellesi vuruldu ve 
sarayın önünde teşhir edildi. Yok etmek 
istederken kendileri yok olan kişilerin 
yazgısını izleyenler, bu kelleler arasın
da Sultan Selim'i şehit eden vahşi kız
larağasının, IV. Mustafa'nın danışmanı 
imrahorun ve nihayet orduya savun
ınakla görevli olduğu sarayın kapılarını 
kapatan bostancıbaşının kellelerini gö
rüyorlardı. 
Suçta ve cezada rütbeye saygıyı ihmal et
meyen Osmanlılar kızlarağasının kelle
sini gümüş bir tepsi içinde teşhir ediyor
lardı. Alemdar'ın izlemesinden kurtula
mayan yarnakların önderleri Boğaz'ın su
larına atıldı. 
Hacı Ali fedakarlığının ödülünü gördü. 
lntikam, suç ortaklığını IV. Mustafa'nın 
cariyelerinde, eşlerinde bile aramaya 
başladı. Sultan Selim'in ölümünden se
vindikleri ihbar edilenler cellatlar tara
fından çuvallara kondu ve sarayın önün
de denize atıldı. Sevgili padişahına ka
vuşamayan Rusçuk ayanı intikam hırsı 

uğruna yirmi kadar kadını böylece yok 
ettirdi. Selim'siz elde ettiği kudret onun 
için hiçbir şey ifade etmiyordu .  Kazan
dığı haktan yalnızca intikam almak için 
yararlanıyordu.  
Sultan I I I .  Selim'e, altmış milyon Os
manlı'nın hükümdarına layık bir cena
ze töreni yapıldı . Bu hükümdarıo iyili
ğinde Tanrı'nın en saf coşkusunu gören
ler gizlice I I I .  Selim'i seviyorlardı. Sa
dece yeniçeriler, Sultan Selim'i boyun
durukları altında tuttukları halkın kur
tarıcısı olarak gördükleri için ond'an 
nefret ediyorlardı. Bütün konuşmalarda 
güzel sözlerle anılıyordu .  Çeşme başla
rında, kahvehanelerde, cami avluların
da Sultan Selim'in tahttan indiri lmesi, 
hapsedilmesi, genç Mahmud ile yaptı
ğı arkadaşlık, dairesindeki mücadelesi, 
son namazı ve idamı anlatılıyordu. Hiç
bir padişahın arkas ından bu kadar çok 
ağlanmamıştır. Oysa on üç ay önce ay
nı halk bu genç padişahı bir avuç yama
ğın ayaklanmasına, yeniçerilerin baskı
sına, din adamlarının intikamına terk et
mişti. Ancak Alemdar'ın eli korkaklık 
mührünü koparmıştı. Sevgi gözyaşların
da pınarlanıyordu.  
Daha önce belirttiğimiz gibi I I I .  Selim, 
Fransız İ h tilali 'nin giyotin önüne çı
kardığı son kralı ile olağan ilişkilerin öte
sinde bağlantı kurmuştu. Cesaretli hare
ketleri ile Deli Petro'yu andırınakla 
birlikte, onun gibi zalim bir inatla elle
rini kana bulamamıştı. Yenilik hareket
lerini başaracak kimseler ya din adamı, 
ya da asker olmalıdır. Sultan II I .  Selim 
ise hiçbiri değildi. Tutuculuğa kaçmadan 
dindar, atılgan olmadan cesur bir kişi ola-
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rak öğüt verir, fakat bir türlü eyleme ge
çemezdi. Ülkenin bilginleriyle sohbet et
mekten hoşlanır ve düşündüğünü uygu
lamaları için adamlarına fazla güvenirdi. 
Tanrı onu, yönetimi eline geçirmiş bir as
ker örgütüyle ölüm kalım savaşına gi�e
cek biçimde yaratmıştı. Yeniçerilerin 
baskısını hissediyor, örgütü ortadan kal
dırmayı çok istiyordu. Tehdit etti, ancak 
tam olarak vurmaya cesaret edemedi. Yu
muşak huylu olması küstahlam cesaret 
verdi. İmparatorluğu beraberinde sürük
leyerek yuvarlandı gitti. 
Sultan III .  Selim, övülmekten çok arka
sından ağlanılmasını, kendinden sonra 
gelenlerin erdemlerini taklit etmesi ve 
düşüşünden örnek alınması gereken 
adamlardan biriydi. 

Yüzünde Keder Bulutları 
Sultan III .  Selim'in cenaze töreninden 
sonra Alemdar Mustafa Paşa, Padişah II. 
Mahmud'un kılıç kuşanma törenine ka
tıldı. Osmanlılarda hükümdarıo tahta çık
ma töreni, padişahın Osman Bey'in kı
l ıc ın ı  kuşanmak üzere Eyüpsultan 
Camisi'ne yaptığı tantanalı yürüyüşten 
ibaretti. Asker ve fatih bir millette hü
kümdarın tacı başta değil eldedir. Osman 
Bey'in oğullarına yaraşan asa kılıcın 
kabzasıdır. 
Ağabeyinin talih inin yıkıntıları üzerin
de tahta geçen, tutsaklıktan henüz kur
tulan bu gence, izleyenler acı ile karışık 
bir ilgiyle bakıyorlardı. I l .  Mahmud'un 
yakışıklılığı, unvanı kadar etkili olu
yordu. Şimdiye kadar Osmanlılar padi
şahlarının yüzünde bu kadar büyük 
kudret vaatleri görmemişlerdi. Padişah 
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on altı yaşında bile yoktu. Orta boylu, yu
muşak ve kuvvetli olan cüssesi, saray ya
şamının kısa zamanda çökerttiği bede
ni sinirsel bir çevikliğe sahipti. 
Sarayın henüz bozamadığı ve kınştırama
dığı gençliğinin parlak ve renkli ten i sa
kalıyla gölgelenmemişti. Irkının soylu
luğu ile kalkık olan kaşları gözlerinin 
üzerinde Osmanlı yayı gibi duruyordu. 
Tatlı, hareketli ve etkileyici bir ateş, ba
kışlarında parlıyordu. Dudakları kapalı, 
gülümsernesi zarif bir üstünlüğü göster
mekteydi. 
Bir keder bulotu yüz ifadesini zayıflatı
yordu. Sarayda tutsaklık günlerini düşün
düğü ve eski olayları hayalinde canlan-



I I .  M A H M U D  

dırdığı fark ediliyordu. Omuzları geniş, 
kolları omuzlarına kuvvetiice bağlanmış, 
ata binrnekten ve divanda oturmaktan 
hafifçe eğilmiş hacakları kısa ve çevik
ri. Türkmen atı üzerinde ustalıkla duru
yordu. 1 834 yılında içoğlanlarının bana 
anlattıkları işte böyleydi. Daha sonra biz
zat onu seyrettiğimde çalışkan, sıkıntı
lı olduğunu, fakat sorunların üzerinde se
bat! ı dehasının izlerini fark ettim. 

Beyaz Sopalılar 
Alemdar Mustafa Paşa, Sultan II .  Mah
mud'un gençliğini şefkatle izliyor ve sal
tanatını orman gibi kalabalık kılıçların 
gölgesi altında koruyordu. lik kez bir sad
razam, padişahın kılıç kuşanma töreni
nin sivil ve dini görünüşünü silahların 
gölgesine sokmaya cesaret edebilmişti. 
Yeniçeriler ise, pad işah ın tahta veraset 
ve hukuk yoluyla sahip olduğunu, kuv
vetin bir rol oynamadığını göstermek ba
kımından beyaz sopalarla törene katıl
mışlardı. 
Alemdar Mustafa Paşa, belki IV. Mus
tafa taraftarlarının ayaklanmasından çe
kindiğinden, belki tahtı kurtaran as
kerlerine bir gönül borcu olarak, belki de 
silahlardan başka görkemli bir şey tanı
mama alışkanlığına sahip bir asker oldu
ğundan bu eski geleneği bozmuştu. 
Önünde ve arkasında tüfek, kılıç ve han
çerle silahlı üç yüz Rumeli süvarisi ona 
eşlik ediyordu .  Bu uygunsuzluğun yü
reklerde uyandırdığı hoşnutsuzluk, ye
niçeriler ve halk arasında dolaşan söylen
tilerle su üstüne çıkıyordu. Alemdar'ın 
kendi askerlerine ayrıcalık tanıdığı ve pa
dişaha saygısız davrandığı ileri sürülüyor-

du. İhtilalin etkisiyle sinmiş olan muha
lifler, çevreye serüvenci diye nitelendir
dikleri Alemdar Mustafa Paşa 'nın halk
tan nefret ettiğini ve padişaha aldırma
dığını yayıyorlardı. 

Yeni Yöneticiler 
Sadrazam hükümetini istediği biçimde 
kurdu .  Son olaylar sırasında çaba gös
teren belli başlı yard ımcılarından, es
ki Kaymakam Tayyar Paşa ile Reisül
küttab Mehmed Said Paşa 'n ın 'Di
van 'a gireceği umuluyordu.  Fakat hiç 
de umulduğu gibi çıkmadı .  Belki her 
iki padişaha ihanet eden adamların 
özel yeteneklerinden kuşkulandığın
dan, belki de I I I .  Selim 'e daima sadık 
kalmamış olmalarından dolayı Alemdar, 
kaymakamı öğütlerinin ve hizmetleri
nin karşılığı olarak idam ettirdi .  Cellat
lar tarafından vurulan kafası sarayın 
önünde kızlarağasının kesik başının ya
nına konuldu.  
Reisülküttab Ege Denizi'nde kayalık bir 
adaya sürüldü. Alemdar'ın güvendiği na
dir insanlar olan Ramiz Paşa ile Behiç 
Efendi ödüle layık görüldü. Ramiz Pa
şa, Sait Paşa'nın yerine kaptanıderyalı
ğa getirildi. 
Kurnaz ve yürekli Behiç Efendi vezir ol
du. İhtilalin başlangıcında tutuklanan es
ki sadrazama gelince, Alemdar onun 
yaşamını ve servetini muhafaza edecek 
kadar bönlüğünden nefret ettiğini gös
terdi. Alemdar öfkelenmeden ve suçla
mada bulunmadan, bu adaletli fakat 
zayıf adamın kayıplara karışmasına göz 
yum du. 
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Hedef Yeniçeri Ocağı 
İktidarı sağlamlaştırmak ve tahtın bağım
sızlığını sağlamak için Alemdar'ın yapa
cağı tek şey, yeniçerilerin yok edilmesiy
di .  Bu gerçekleşinceye kadar onun ikti
darı tasarlanmış bir darbeden ve padişah
ta, önce sevilen, sonra yine kapıkulu as
kerlerinin boyunduruğu altına girecek bir 
oyuncaktan başka bir şey değildi. Çocuk
luğundan beri üç felakete tanık olmuş ve 
Kapıkulu Ocağı'nın kaldırılması gereği
ne inanmış olan padişaha bu düşüncesi
ni açtı. Ramiz Paşa ve Behiç Efendi, 
Alemdar Mustafa Paşa ile aydın kişile
rin bu ocağa duydukları nefret ve kini 
paylaşıyorlardı. Yarnakları ortadan kaldır
mak bir şey ifade etmiyordu, yeniçerile
ri de ezmek gerekiyordu.  Kabakçı'nın 
ölümünden ve Alemdar ile ordusunun 
nüfuzundan çekinen yeniçeriler yeniden 
kaynaşmaya ve Divan üzerinde baskı 
yapmaya başladılar. 
Kentlere ve kışlalara egemen olan bu gu
rurlu ve tembel ocağın kendi kendini ye
nilemesini, sert eğitime alışmasını ve di
siplin altına girmesini sağlamak bir hü
kümetin üstesinden gelemeyeceği bir 
şeydi. 
Onlara yenilikleri kabul ettirmek için ya 
örgütü ortadan kaldırmak, ya da Avrupa 
örneğine göre kurulmuş düzgün ve di
siplinli yeni birliklerle bunları dengele
mek gerekiyordu. Yeni ve eski ordu ara
sında doğacak birlik ruhu ile doğal reka
bet kurnaz, sebatlı ve yürekli bir padi
şahın elinde yenilik hareketlerin in da
yanağı ve kendi bağımsızlığının hedefi 
olacaktı. Alemdar ile iki arkadaşı tahtın 
ve milletin kurtuluşu için uzaktan uza-
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ğa tasarılar kuruyorlardı. Sultan I I .  Mah
mud'a da fikirlerini kabul ettiriyorlardı. 
Padişah tarafından büyük bir çabayla ger
çekleştirilen yeniçerilerin yok edilmesi
nin, Alemdar Paşa'nın eseri olduğu söy
lenebilir. 
Büyük imparatorluğu, özellikle yeniçe
riler tarafından yağmalanan ve ezilen 
eyaletleri bu girişime dahil etmek gerek
liydi. Mill i  ruhun ayaklanması sayesin
de, yeniçerilerin egemen oldukları bü
yük kentlerin direnci kırılabilirdi. 

Yeni Düzen İçin Yeni 
Düşünceler 
Alemdar Mustafa Paşa, XVI. Louis'nin, 
ayrıcalıklı kişileri ve soyluları bir meclis
te toplayarak yıllardır sahip oldukları aşı
rı haklarını hafifletmesini istemesi gibi, 
imparatorluğun bütün eyaletlerindeki 
değerli kişileri İstanbul'a çağıran bir 
hatt-ı şerif yayın la ttı. 
Başkentte tam bir mutlakiyetİn hüküm 
sürmesine ve eyaletlerde seçilerek işba
şına gelen paşalar olmasına rağmen böl
gesel otoriteler, aşiretler üzerindeki 
şeyhlerin etkisi, soylu ve feodal bazı bü
yük ailelerin eyaletlerde ve çevresinde 
gösterdikleri büyük baskı, devleti içiş
lerinde bağımsız, birçok eylem merke
zinden oluşmuş bir federasyon haline ge
tiriyordu.  Fetih, feodal ilişkilerde çeşit
li adlar altında bütün imparatorluğa ya
yılmış bu memurlar sın ıfını itaat altına 
almış, fakat tamamen ortadan kaldırama
mıştı. Osmanlı İmparatorluğu hüküm
darlık kılıcının kabzasına sıkı sıkıya ya
pışmış elin sayesinde saraya bağlı, deği-
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şik ve dağınık unsurlardan meydana 
gelen bir federasyon manzarası gösteri
yordu. 
Yönetme ve hükümet etme açısından ba
kıldığında, kamuoyu, padişahın yüce 
ve itiraz kabul etmez iradesi altındaydı. 
Ancak padişahlar, bu toplulukları yönet
menin kendi geleneksel iktidarları ile da
ha kolay olacağını düşündüklerinden, 
hiçbir zaman onları doğrudan seçilen me
murlar la yönetmeyi düşünmemişlerdir. 
Padişahlar vezirlerin, paşaların, serasker
lerin, beylerbeyterin kendisine itaat et
melerinden, vergi toplayıp sefer zama
nında gerekli biriikiere ve donanınaya 
tayfa bulmalarından memnundu. Zama
nın akışı içinde, ülkelerin ve ırkların ge
lenekleri sayesinde ortaya çıkan bu ara
cıları kullanmaktan vazgeçmiyorlardı. 
İmparatorluktaki çeşitli halk grupları 
üzerinde otoriteye sahip bu ırkların, 
eyaletlerin, aşiretlerin ve ailelerin tem
silci lerinden oluşacak genel bir meclis
te alınacak yenilik kararlarının büyük ve 
güçlü bir otorite, genel bir irade ve mil
li bir duygu yaratacağından emin görü
nüyorlardı. 
Padişahın buyruğu, başkent ve yeniçe
riler üzerine bütün bir ülkenin ağırlığıy
la çökecekti. 
Alemdar'ın düşüncesi bu merkezdeydi. 
Bu düşünce aydın kişileri ferahlattı, ca
hillerin gözlerini kamaştırdı, din adam
ları ile imamları telaşa düşürdü. Yeniçe
riler ile taraftarları arasında ise, henüz 
açıklamaya cesaret edemedikleri bir 
dehşet havası yarattı. Genç padişahın sa
hip olduğu saygınlık, Alemdar'ın şöhre
ti ve İstanbul kapılarındaki on altı bin ki-

şilik ordusunun varlığı şikayetterin ses
sizce yapılmasını gerektiriyordu. 

Büyük Toplantı 
İmparatorluğun en uzak köşelerinden, 
ayanlar, aşiret şeyhleri ile Anadolu, Ru
meli ve adaların egemeni olan büyük ai
lelerin temsilcileri, beylerbeyleri İstan
bul 'a geldi. Gelemeyenler ise yetkili 
temsilcilerini yolladı. 
Bunlar ırkının ve ülkesinin törelerine gö
re giydirilmiş, sahip olduğu zengin1ik, 
kudret ve görkemine orantılı olarak pi
yade ya da atlı birliklerini de başkente 
getirdiler. Başkentin kapılarından her sa
at altın ları, gümüşleri, pırlantaları, garip 
silahları parlayan, değişik sarıktı asker
ler içeri giriyordu. Kentin çevresinde, ci
var kasabalarda, meydanlarda çadırlar ku
ruluyordu.  Sanki Doğu, Batı'nın üzeri
ne yürümeye hazırlanıyordu. 
Bu kalabalık arasında maiyetlerinin çok
luğu ve görkemi, atlarının güzelliği, ko
şum takımlarının debdebesi ile Anado
lu ve Rumeli beylerbeyleri, Karaman 'ın 
büyük tırnar sahipleri, Toroslar'ın yay
lalarından birer ordu toplayıp getiren Ka
ramanoğlu ve Çapanoğlu aileleri gibi say
gın kişiler hemen fark ediliyordu. 
Görüşmelerden ve toplantılardan sonra 
kuvvet gösterisi yapmayı tasarlayan 
Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim'in 
askeri yeniliklerini destekiemiş olan ve 
emrinde yeniçerilerden bağımsız yeni 
usullere göre yetiştiritmiş bir ordu bes
leyen Kadı Abdurrahman Paşa'yı da 
başkente çağırmıştı. Kadı Abdurrah
man Paşa, yeni padişahı selamlamak 
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üzere üç bin askeriyle Üsküdar'a gelme
si için gizli bir emir almıştı. 
Sultan III. Selim'e olduğu kadar Alem
dar'a da bağlı olan Kadı Abdurrahman 
Paşa'nın buruk yüreği, bir zamanlar OflU 
İstanbul'dan kovan yeniçerilerden ve 
başkentten öç almak düşüncesiyle se
vinçle çarpıyordu.  
Şam ve Bağdat beylerbeyleri uzakta ol
malarından dolayı toplantıya katılama
mıştı. Bir süreden beri bağımsızlık sev
dasında olan Yanya Beylerbeyi Ali Paşa, 
tahta bağlı olduğunu göstermek çabası 
iç indeydi. Ancak bir tuzaktan çekindi
ği için başkente gelmeye cesaret edeme
mişti. Yalnızca bir komutanı ile bir atlı 
birliğin i  İstanbul'a yollamıştı. Bunlara 
bütün partilerle gizlice temasa geçme
lerini ve daima en kuvvetlinin yanında 
olmalarını öğütlemişti. 
Mısır Beylerbeyi Ali Paşa ise, Mısır'da 

yeniçeri teşkilatı olmadığı için bunlar 
hakkında alınacak kararlarda bir görüşü 
olamayacağı bahanesiyle kendi gelme
d iği gibi, temsilcisini de yollamamıştı. 
Bulgaristan ve Arnavutluk ayanları ile 
büyük ailelerin temsilcileri kendi arala
rından çıkan Alemdar'ın durumunu kıs
kandıklarından İstanbul'a gelmediler. 
Bu büyük adamın çıktığı toprak bile en 
azından onun yükselmesini çekernedi
ğini ortaya koyarak, dünyanın her tara
fında insan doğasının kusurlarının aynı 
olduğunu bir kez daha kanıtlamış olu
yordu .  

Sekhan - ı  Cedid 
Alemdar'ın sarayının arz odası, impara
torluk temsilcilerinin toplantı salonu 
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oldu. Salona geldiklerinde sadrazaını 
vezirlerinin ortasında, saltanatının bütün 
görkemi içinde gördüler. Alemdar Mus
tafa Paşa padişahın adına konuştu: 
"Devletin sadık destekçileri, Osmanlı 
milletinin en güçlüleri ve en ünlüleri 
olan sizler! Yüce Tanrı'nın sayısız insan
lar üzerinde hükmetmesi için yolladığı 
hepimizin efendisi, milletimizin sıkın
tıları üzerinde öğütlerinizi almak için be
ni sizin bilgeliğinize danışmak üzere gö
revlendirdi. Asya'da, Afrika'da, Avru
pa'da yüzyıllardan beri düşmanlarımlza 
karşı kazandığımız zaferler, hatta son za
manlarda iç düşmanlarımızı zaferle ez
memiz bütün dünyaya Osmanlıların ce
saretini n kaybolmadığını kanıtlamak
tadır. Ancak son seferler sırasında, Rus
lar ile Avusturyalılar tarafından saldırı
ya uğrayan sınırlarımız, Tanrı'nın bizle-

ll. Mahmud 
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ri eski geleneklerimizi ihmal ettiğimiz
den dolayı cezaland ırd ığını göstermek
tedir. 
Kimse, bizzat dahil olduğum Yeniçeri 
Ocağı'na karşı benim kadar saygıya sa,hip 
olamaz. Eğer zararlı aşırılıklar yeniçeriie
rin arasında yayılıp da, Hacı Bektaş'ın ör
gütünü bozmasaydı kapıkulu ocakları 
eskiden olduğu gibi daima yenilemez ola
rak kalacaktı. Satılan görevler, sefil pazar
lar haline gelen kışlalar, askerin itaatsiz
liği, rütbe satın alan komutanlar, günah 
içine batmış ortalar, bu tembel eller tara
fından sanki kötü bir işmiş gibi terk edi
len topçuluk e ği timleri, padişahın kulla
rına zorla kabul ettirilen fidyeler, buyruk
lara uymamak, başkentin ve padişahın ko
runmasını ihmal etmek, cehalet, tembel
lik, itaatsizlik, kendi çıkarlarını düşünme
den ülkelerini kurtarmaya karar vermiş yi
ğit Osmanlılara gösterilen küstah davra
nışlar! İşte bugün yeniçerilerin durumu 
budur! 
Bildiğiniz gibi devleti kurutan ulufele
ri, büyük kişilerin hizmetkarlarını ve ayk
takımının pespaye isteklerini besle
mekten başka bir işe yaramıyor. Bir 
maaşa hak kazandıran ulufe cüzdanları, 
çalışkan milletin kanını emmek için 
birtakım sü lüklere Yahudiler tarafın
dan satılmaktadır. Bu utanç verici olay
lara ve yağmalara son verme zamanı gel
miştir. Yüce hünkar böyle istiyor, her sa
dık Osmanlı öyle isternek zorundad ır. 
Benim sesimle sizlere seslenerek, bu 

ocağın ilk kuruluş şartlarına uygun ola
rak: 
Rütbelerin bundan böyle satılamayaca
ğını, ancak hizmet karşılığında verilece
ğini; 
Doğaya aykırı sefahat yerleri haline ge
len kışlaların, bu iğrençliklerden, ticaret 
yeri olmaktan kurtulacağını ve düzgün 
askeri biriikiere teslim edileceğini; ordu
nun talimat kurallarına uymayan ve kış
lada oturmayan yeniçeriye maaş öden
meyeceğini; 
Her yeniçerinin askerlik eğitimine ve di
siplinine tabi tutulacağını; 
Hırist iyanların bizi aşağılatan zaferle
rinde kullandıkları silahların her çeşi
d in in  kabul ed i l ip kullanılacağın ı  i lan 
ediyorum. 
Bu yeniliklerin, devletin çökmesine 
karşılık zenginleşen güçlü adamların 
şikayetlerine neden olacağını bilmez 
değilim. Gerçek yeniçeriler onları susru
racaklardır. Yüce hünkar onların ara
sından en yiğit olanları Sekban-ı Cedit3 
olarak seçecek, yeni bir örgüt ve silah
lanma örneğinden hareket edilerek öte
kileri de buna uyduru lacaktır. 
Bununla beraber, padişahımız askeri 
gücümüzün yenileştirilmesi hareketine 
başlamadan önce sizlerin düşüncesini al
mak istedi. Herkes özgür düşüncesini ya
zıp imzalayarak, efendimizin şaşmaz 
iradelerine bağlılığını gösterecektir." 

3 Alemdar Mustafa Paşa tarafından Nizam-ı Cedid Ocağı'nın yerine getirilen askeri kuruluş ( 1 808). Mustafa Paşa, 
devletin ileri gelenleriyle yaptığı Sened-i ittifak sonunda talimli yeni bir ordu kurmak için teşebbüse geçti. Kurulmak 
istenen ordu Nizam-ı Cedid'e çok benzemekle birlikte, Mustafa Paşa yeniçerilerin üstündeki olumsuz etkisi bakımın
dan Nizam-ı Cedid adını kullanmadı. Bu yeni orduya yazılanlar genellikle Alemdar Paşa ile birlikte istanbul'a gelen kır 
sekbanlarıydı. 
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Yeniçeriler ve Din 
Adamları Tetikte 
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa görüş
lerini böyle açıkladı. Sözleri bu ocak ta
rafından baskı altına alınan milletin 
temsilcilerinin gizli ve genel duyguları
na tamamen uyuyordu .  Belki, Alem
dar'ın birlikleri olmasaydı ve kanaatle
rini yazıp imzalamak zorunluluğu bulun
masaydı, sadrazarnın sesinde ve ruhun
da kabaran enerji, bu duygularını dile ge
tirmeye yetmezdi .  
Hepsi birden "kabul" diye bağırıp, "Se
ned-i İ ttifak" ı imzaladılar. Çoğu, yeni
çerilerin yok edilmesinden dolayı, inti
kamlarının alındığını hissediyordu. 
Kadı Abdurrahman Paşa yeniçeriler ita
at altına alınıncaya kadar Üsküdar'da ka
lacağına söz verdi. Karamanoğlu ve Ça
panoğlu ülkelerine dönerken yanların
da getirdikleri birliklerden bir kısmını 
Alemdar'ın yanında bıraktılar. Tepeden
li Ali Paşa, uğraşın içine karışmasından 
çekindiğinden bütün birliğini geri çağır
dı .  Ancak, Arnavutluk'tan topladığı al
tınlarıyla Alemdar'a ve devlet hazinesi
ne para yardımı yaptı. 
Gelemeyenler hareketi destekledikleri
ne dair yazılar gönderdi .  Kamuoyu tara
fından şiddetle yerilen yeniçeriler, eya
lederin sönmez kini karşısında boyun eğ
d i  ve birkaç gün süreyle ortalarının ye
nilenmesini istiyor gibi davrandılar. Din 
adamları sınıfı sessizliğini koruyordu. 
Alemdar tarafından işbaşma getirilmiş 
olan yeni Şeyhülislam Ahmed Esad 
Efendi, yayınladığı fetvasında devletin, 
dinin ve yasaların savunulması için aske-
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ri birliklerin yenileştirilmesini ve Avru
pa silahlarının kullanılmasını kabul et
tiğini açıklıyordu.  
B ilgeliği sayesinde cesaretine uygun 
bir yol açan sadrazama her şey yolunda 
gidiyor gibi gözüküydrdu.  Talihinin bir
den açılmasından gözleri kamaşmıştı. 
Boş inançlarına karşı nelere cüret  edil
diğini görüp de şaşan halkın kolayca ita
at altına girmesi, bu boş inançların yenil
diğini sanmasına yol açtı. Oysa yalnızca 
baskı altına alınmış ve sesi soluğu kesil
mişti. Bütün imparatorluk üzerine dağ�l
mış ve özellikle başkentte toplanmış üç 
yüz bin yeniçeri ile altmış bin din ada
mının çıkarları, boş inançları uyandır
makta fazla gecikmeyecekti. 
Bu onursuz topluluk, sadrazarnın aley
hine dönmek için hata yapmasını bek
liyorlardı. Ne yazık ki, korkunç kudre
tinden şaşıran Alemdar birkaç hata yap
makta gecikmedi. Hileci dalkavuklar ta
rafından çevresi sarılan Alemdar Musta
fa Paşa, kendisini sarayın gözünden dü
şürmeye çalışan kamuoyunun girişimi
ni fark edemedi. 
Bulgaristan'da fakir babasının bahçesin
den Rusçuk Ayanlığı'na, oradan da im
paratorluğun ikinci büyük makamına çı
kan adımlarını bir kehanet sayarak, ken
d isinin Tanrı tarafından gönderildiğini 
ileri sürmeye ve önüne çıkan engele nef
ret duymaya başladı .  
Onun yanında sessiz kaldıkları sürece 
daha tehlikeli olan düşmanları Alem
dar'ın sarhoşluğunu fark etti ve onu da
ha aşırı hareketlere i tmenin yollarını 
araştırmaya başladılar. Hatta padişahın 
mutlak gücüne itaat etmesi gereken or-
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du da padişahın ikinci plana atılacağını 
söyleyerek huzursuzluk tohumları ek
meyi başardılar. 

Alemdar'ın Hataları 
Alemdar Mustafa Paşa, ihtilal yapmadan 
yenilik hareketlerine girişen her hükü
metin uygulamak zorunda olduğu, za
man tanıma ve değişim önlemleri gibi te
mel esaslara d ikkat etmiyordu. Kötüye 
kullanmaları yok etmek yerine hepsinin 
kökünü kazımaya kalkışıyordu. 
Eski hizmetlerine bakmadan, iyilerle 
kötüleri ayırt etmeden herkesi kovuyor
du. Aylıkları istediği gibi kesiyor, ulufe da
ğıtımını erteliyordu. Memnuniyetsizlik 
seslerine bir de sefaJet manzarası ve şika
yetler ekleniyordu. Yeni askerleri düzgün 
birliklerde görev almak için yeteri kadar 
cesaretlendiremiyordu. Eski yeniçerile
ri bu birlikler içine çekmek için gerekli 
olan aylıklar ve yeni  donanım için onlar
la pazarlığa girişiyordu. Sekban-ı Cedid 
birlikleri çevre kasabaların ayaktakımla
rı arasından seçilenlerden oluşuyordu. 
Halk arasında adlarının namusa aykırı bir 
şöhret kazanmasına göz yumuyordu. 
Dikkat etmediği bir konu da şu oldu: Ye
niçerilerin ilk düşmanları ve Sultan II I .  
Selim'e karşı başlayan ayaklanmanın 
ilk kurbanları olan Nizam-ı Cedid'in se
vilmeyen Levent Kışiası 'nı Sekban-ı 
Cedid'e verdi. Gerçek dostların ın çıkar 
gözetmeden yaptıkları uyanlara sinirle
niyordu. Kudretine güveniyor ve tasan
Iarına hizmet etmiş olanları, şimdi sırf 
kendi isteklerine paralel görüşlere sahip 
olmadıkları için yenilmez iradesiyle ezi
yordu .  

Düşmanları onun daha fazla yalnız kal
ması için ellerinden geleni yapıyordu. 
Sadrazaını İstanbul kapılarında görev 
yaptığı sürece iktidarı için yenilmez bir 
destek olan kendi birliklerinden ko
parmak üzere sessiz ve kurnaz bir pazar
lık başlamıştı. 
Osmanlı  İmparatorluğu 'ndaki ihtilal
lerde Rumların hilekar ve entrikacı mi
zaçlarına rastlamak mümkün oluyordu. 
Belki bu mizacın Osmanlı haremlerine 
giren Rum kadınlardan, belki de saravın 
gölgesinin bu tür entrikaların karablık 
dehasına uygun geldiği ve baskı rejim
lerinin gizli saklı düzenlerinden doğdu
ğu öne sürülebilir. 
Halka karşı yapılmış basit bir mevdan 
okuma ya da bir pervasızlığı, düşm�nla
rını padişahı tehdit eder gibi görünen 
sadrazarnın ortadan kaldırılmasına karar 
verdirecek kadar kızdırdı. 
Eğer Osmanl ı  Hanedanı İstanbul'da 
tükenirse tahta çıkacak tek hanedan 
Cengiz Han soyundan gelen Kırım han
ları idi. İmparatorluğa bağlı Kırım Han
lığı'nın son hanı olan Saim Giray baş
kentten pek uzak olmayan bir yere kaç
mış n. Kentte ve sarayda padişahı ortadan 
kaldırmak için düzenler kurduğu iddia 
edilen Alemdar'a karşı şiddetli saldırılar 
sürerken, o kalkıp sanki kamuoyuna 
meydan okurcasına ya da saraya gerek
tiğinde kutsal bir genç padişahtan vaz
geçtiğini göstermek istercesine Cengiz 
Han'ın torunu Saim Giray'a bir hüküm
clara layık armağanlar gönderdi .  Bu ha
reketiyle kendisine destek ve imparator
luğa bir efendi bulduğunu göstermek is
tiyordu. 

997 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

Tepkiler Açıkça 
Sergileniyordu 
Bu pervasızlık, sarayda ve yaşlı Müslü
manlar arasında çok derin yankı l:,ır 
uyandırdı ve nihayet bir zamandan be
ri birleşrnek için ortak bir merkez ara
yan düzenin dağınık ipuçların ı  bir ara
ya getirip düğümledi. Fesatçılar Arna
vutluk ile Bulgaristan ' ı  ayıran Rumeli 
dağlarına adamlar göndererek, devletin 
Avrupa kıtasındaki topraklarında özel
l ikle Rusçuk dolaylarında dağlı halkın 
ayaklanmasını kışkınmaya başladı lar. 
Rodop Dağları 'nın eteklerinde önem
li bir kent olan Filibe'de bir ağanın dağ
lıların başına geçerek, asi bir ordu ha
zırlamasını istediler. 
Yağma hareketlerinin İstanbul 'dan yö
netildiğinin farkına varan sadrazam, 
kendi kentinin ve topraklarının eşkıya 
sürüleri tarafından talan edilmesinden 
dolayı büyük utanç duydu. İstanbul'da
ki ordusundan altı bin kişilik bir birliği 
eşkıyayı bastırmaya yolladı. Molla Ağa ilk 
karşılaşmada perişan edildi. Fakat bir sü
re sonra Rusçuk çevresinde yeni çeteler 
ortaya çıktı. İkinci kez hazırlanan tuza
ğa düşen Alemdar yeni  birlikler gönde
rerek İstanbul'daki ordusunu iyice zayıf
lanı. 
On altı bin kişilik ordusu, kışın başlan
gıcında altı bin kişiye inmişti. Günden 
güne daha nefret verici bir duruma ge
len iktidarını güven altında tutmak için 
bu pek az bir kuvvetti. Alemdar güven
liğini sağlamak ve tasarılarını gerçekleş
tirmek için gerekli olan birlikleri ücret
le tutabilirdi, ama bunu da yapmadı. 
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Devletin hazinesini ortaya çıkardığı 
adamlarına harcıyordu. Daha fazlasını  
yaptı: 
Komşu eyaJet paşalarının ve ileri gelen
lerinin emrine birlikler vereceği sözüne 
fazla güvenerek ordusunun Davutpa
şa'daki karargahını kaldırıp altı bin aske
rini kente dağıttı. 
Yeni b irlikler sevilmediklerinden, ye
ni ihtilalleri bastıracakları yerde onla
rı kışkırtacak bir kimliğe sahipti. Alem
dar Mustafa Paşa 'nın Balkan dağların
dan topladığı yiğit askerleri, özgÜr
Iüklerinden, elb iselerinden ve silahla
rından vazgeçirilerek, başkentin süp
rüntülerinden oluşan Sekban-ı Cedid 
saflarına katılmaktan u tanç duyuyorlar
dı .  Ramazan ayı gel ip çatmış, otuz 
günlük oruç, vaazlar ve tutuculuk Müs
lümanları en tehlikeli isyanlara hazır 
duruma getirmişti. Geceler gündüzle
rin yerine geçiyordu. 
Günbatımından sonra cami avlularında, 
mezarlıklarda, alanlarda, kahvehaneler
de toplanan halk, Batı'da gazetelerin ye
rini tutan gezici vaizleri d in l iyordu .  
Günlük olaylardan, milleti i lgilendiren 
sorunlardan, vezirlerden, hatta padişah
tan büyük bir serbestlik içinde söz edi
liyordu. Din kisvesine bürünen ve zabı
ta bakımından dokunulmaz olan yerler 
kamuoyunun ateşli ocakları oluyordu .  
Eski Rusçuk ayanını,  Hıris tiyan so
yundan gelen bir gavur, küstah bir 
adam, padişahı boyunduruk altına al
mak için fırsat kollayan bir zalim olarak 
tanıtıyorlardı. 
Bu gece sohbetleri, aşağı tabakayı o de
rece etkiliyordu ki, hamamlarda, çeşme 
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başlarında bu sadrazamdan kurtulma 
zamanı geldiği açıkça söylen iyor, hat
ta sarayının kapısına yapıştırılan bi ldi
rilerde ramazan bayramında halkın 
ayaklanacağı ve intikam alınacağı be
lirt i l iyordu .  

Alemdar Yanılıyor 
Alemdar'ın yakın danışmanları ona bu 
ayaklanma belirtilerinden sakınmayı, 
lstanbul'u terk etmeyi, I I .  Mahmud ile 
IV. Mustafa 'yı Edirne'ye götürmeyi, 
Rumeli 'deki yağma hareketlerine al
d ırmamayı, kendi birliklerini yanına ça
ğırmayı ve ancak ondan sonra büyük bir 
kudret için İstanbul'a yürümeyi öğütlü
yorlardı .  
Alemdar bu önlemler ve kaygılardan nef
ret ediyordu. Birkaç yüz Anadolulu ya
makla başkenti ayaklandıran, i taat altı
na alan Kabakçı'nın örneğinden hareket 
ederek altı bin adamıyla, ayaklanmalar
dan bıkmış ve birbirine düşman partile
re bölünmüş bir kenti rahat rahat boyun
duruk altına alacağını hesap ediyordu.  
Ancak Alemdar çok önemli b i r  konuyu 
unutuyordu: Kabakçı halkın desteğine 
sahipti ve bu destek on orduya bedel di . 

Halka Gözdağı 
Yılın bir gününde sivil yönetimin dini 
otoriteye bağl ılığını göstermek bakı
mından sadrazam iki yüz kişilik silahlı 
maiyetiyle şeyhülislamın sarayına gitti. 
Belki meraktan, belki de bir şeyler sez
diğinden o gün büyük bir kalabalık, sa
rayın çevres indeki alanları ve sokakları 
doldurmuştu. 

Halkın kaynaşmasından ve söylentiler
den bir ayaklanma hazırlığı olduğu an
laşılıyordu .  Alemdar Mustafa Paşa teh
likeyi sezince, danışmanlarının öğütle
rine aldırmadan, asker yüreklil iğiyle yo
luna devam etti. Karşı karşıya kaldığı teh
likeden büsbütün cesaretleneo Alemdar, 
muhafıziarına emir vererek kalabalığı at
larıyla yarmalarını istedi. Yarı vahşi asker
leri, yeniçerilerin bayrak günlerinde 
halka gösterdiği saygınlığı da bilme
diklerinden, sağa sola kırbaçları ve kılıç
larıyla vurarak kadınlardan, çocuklard:tn, 
erkeklerden oluşan kalabalığı dağıttılar. 
Hiddetlenen, fakat boyun eğen kalaba
lık sadrazarnın atının önünden kaçıştı. 
Alemdar gidip gelirken sessizlikten baş
ka bir şey yoktu. 
Ancak muhafıziarın önünden kaçışan 
halk pazarlarda ve komşu mahalle kah
vehanelerinde toplanmıştı. Muhafıziarın 
kırhacını yiyen kadın ve erkekler yeni
çerilere şikayetlerini bildiriyorlardı. On
lar da halkın heyecanını kendi tarafları
na yontacak biçimde konuşmalar yapı
yorlardı. Halkı, şeriat ve Müslümanlara 
düşman sadrazaını devirmeye çağırı
yorlardı. 

Alemdar'ın Sarayı Alevler 
Altında 
Bu konuşmalar ve dedikodular, kadın
ların bağırtısı, çocukların ağlaması büyük 
bir kalabalığın toplanmasına neden ol
du. Halk yeniçeri ağasının sarayına yü
rüdü. Böyle bir fırsat kollayan isyanın 
elebaşıları ile din adamları daha önce ora
da toplanmıştı. Yeniçerilerden oluşan al-
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tı bin kişil ik birliğin Alemdar Mustafa 
Paşa'nın askerlerini gafil avlamak ve yok 
etmek üzere sadrazarnın sarayına gönde
rilmesine karar verildi. Ayaklanmanın 
önemli engellerle karş ılaşması halinde 
yardıma koşmak üzere bir başka birlik de 
yeniçeri ağasının sarayı önünde bekle
yecekti. 
Din adamlarının ortaya çıkışı, imamla
rın saygı duyulan çağrılan, elebaşıların 
işe karışması, halkın hiddeti, askerle
rin uzun süredir  içlerinde sakladığı 
intikam duygusu hep bir araya gelmiş
t i .  Böylece ayaklanma, dayan ı lması 
olanaksız bir hareket serbestliği kazan
mış tı. 
Her tarafta gafil avianan Alemdar'ın as
kerleri ya d irenme fırsatı bulamadan bo
ğuldu, ya da kentin dışına kaçmaya zor
landılar. Sarayın avlularında mevzilenmiş 
olan Alemdar'ın ordusu isyanı durdura
bilecek tek kuvvetti. Söylendiğine gö
re, din adamları tarafından yönetilen ye
niçeri bölüğü sadrazarnın sarayı çevresin
deki mahalleleri ateşe verdi .  Marma
ra'dan esen rüzgar bir süre sonra burala
rı bir alev ormanına çevird i. 

Taş Kulede Üç Gün Üç Gece 
Sarayına dönerken sokaklardaki sessiz
liğe güvenen sadrazam, içinde hiçbir kay
gı olmadan haremine çekilmiş, uzun bir 
akşam yemeğinden sonra cariyesinin 
kollarında derin bir uykuya dalmıştı. 
Şehirdeki uğu! tu, bölgesel çarpışmaların 
gürültüsü, kılıçların şakırtısı yattığı ye
re zor erişebiliyordu.  Sarhoşluk ve sefa
hat yorgunluğu, uykusunu bir kat daha 
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artırmıştı. Hadımlar onu uyandırmakta 
zorluk çekti. 
Bu uyku ona çok pahalıya mal olmuştu. 
Sarayına gökten ateş yağıyordu sanki. 
Alevlerin ıs lık sesleri, yıkılan duvarların 
dehşetli gürültüsü, kaçmaya çalışan mu
hafızlarının ve kölelerin umutsuz haykı
rışları, sanki bir tapınakta Tanrı 'ya yaka
m gibi hep bir ağızdan bağıran halkın 
müthiş sesi, nihayet duvarların üzerin
de avlularda, cariyelerin, kölelerin, mu
hafızlarını öldürenlerin zafer ve sevinç 
çığlıkları, binicileri tarafından terkedil
miş iki yüz atın alevlerden kaçmak için 
sağa sola koşuşması ve acı acı kişneme
leri Alemdar Mustafa Paşa'ya kaçınılmaz 
ölümü haber veriyordu. 
Ancak en yiğit adamlarından bir bölümü
nü toplayarak, kılıç elde ortaya çıkıp sa
raya ya da kentin kapılarından birine kaç
ınakla kurtulabilirdi. Fakat böyle bir çı
kış için hazinesini alıp, adamlarıyla bir
likte kaçmaya hazırlanırken, ansızın yı
kılan bir evden çıkan alevler kaçacakla
rı kapıyı da tutuşturdu. Bu durumda her
kes canını kurtarmak için bir tarafa doğ
ru kaçmaya başladı. Tamamen yok oldu
ğunu bilmediği ordusuna güvenen Alem
dar, her yandan yağmur gibi yağan ateş
ten ve kurşunlardan sakınmaya çalışıyor
du. Zaman kazanmak, onun için üstün 
gelmek demekti. 
Ahşap bir yapı olan sarayının sağ tarafın
da, yangın çıkabileceği düşünülerek 
sadrazam ile ailesinin ve servetinin mu
hafaza edileceği taştan bir kule vardı. Üst 
üste kemerlerden meydana gelmiş bu 
kule yine taştan oyulmuş bir kapıyla sa
raya bağlanmıştı. Alevlerin ve kurşunla-
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rın etkileyemeyeceği birkaç demir kapıy
la kapatılmıştı. Bu granit kule üzerinde 
ancak top gülleleriyle gedik açılabilirdi . 
Belki bir gün bir isyanın kendisini sara
yında kuşatacağını tahmin ettiğinden, o 
yerin anahtarlarını daima yanında bulun
duruyordu. Son anda doğal bir içgüdüy
le kurtuluşu kulede gördü. Gözdesi ve 
haremağasıyla oraya kapandı. Giderken 
yanına silah, yiyecek ve en değerli mü
cevherlerini  aldı. Kimse onu içeri girer
ken görmedi. Üç demirle birleştirilmiş 
kulenin en yüksek katına çıktı. 
Üç gün üç gece boyunca alevlerden etki
lenmeyen bu kulede ne olup bittiği öğre
nilemedi. Hiçbir yerden öğrenemedik. 
Fransız Elçiliği'nin yazışmaları da bu ko
nuda birbirine zıt tahminler içermektedir. 

Sarho§luk, Aşk ve Uyku 
Yeniçeri ağasının Marmara kıyısındaki 
sara yı, Bizans ' tan kalan surların içinde
ki eski İstanbul sokakları, pazarları, ca
mileri, Eyüp semti, sarayın bütün civa
rı, kısaca bütün İstanbul yeniçerilerin ve 
taraftarlarının elinde bulunuyordu.  Ar
tık, böylesine genel ve dayanılmaz bir ih
tilali h içbir şey durduramazdı. Buna 
rağmen iki kişi böyle bir şeye cesaret et
ti. Alemdar tehlikel i  durumlar için seç
tiği iki destekçisinin mizaçiarı ve bağlı
lıkları hakkında ne kadar doğru karar ver
miş olduğunu kanıtladı. 
Bu iki kişi Kaptanıderya Ramiz Paşa ile 
Üsküdar'da karargah kurmuş olan yiğit 
Kadı Abdurrahman Paşa idi. Topçu bir
liklerinin komutanı i le Levent Çiftli
ği'ndeki sekbanların komutanı da onla-

ra katılmışlardı. Soğukkanlılıklarını ve 
birliklerini muhafaza etmesini bilen bu 
dört adamın başına, o sırada yangın 
içinde sıkışıp kalmış olan sadrazam geç
seydi, isyanları ve alçaklıkları yüzünden 
imparatorluğun parçalanmasına neden 
olan yeniçerileri, yeryüzünden silebilir
lerdi. Ancak sarhoşluk, aşk ve uyku her 
şeyi kaybettirmişti. 

isyancılar Korkınaya 
Ba§ladı 
Ramiz Paşa tersanede oturuyordu. Pen
ceresinden yangının yayılmasını ve iler
lemesini gözlüyordu. Savaşanların çığlık
ları, alevlerin vızıldaması ile parıltısı 
Haliç'te yankılandıktan sonra bulun
duğu yere kadar erişiyordu. Kentten kaç
masını beceren birkaç haberci kıyıdaki 
kayıklara adamış, tersaneye gelerek 
olayları anlatmışlardı. Ramiz Paşa, sad
razama ne olduğunu bir türlü kestireme
miş ci. Çok kalabalık bir Osmanlı mahal
lesi olan Tersane'nin bulunduğu semt 
Alemdar'ın gözü pek komutanına çok 
tehlikeli gözüküyordu. Tersanenin giriş 
yerlerini  kapattı, Leventleri silah başı
na çağırdı, subaylarını topladı. Genç, 
ateşli bir komutan olarak askerlerine hi
taben bir konuşma yaptı. Her şeyden ön
ce kendilerine saygı duymaları gerekti
ğin i  belirtti, bağlılık yemini ettird i. Bu 
kargaşalık arasında sadece padişahtan ge
lecek buyruklara itaat etmelerini  istedi. 
Askerler kendilerine duyulan güvenden 
son derece gururlanmıştı. Bağlı kalacak
larına yemin ettiler ve yeminlerinden as
la dönmediler. 
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Tersane'nin sırtiarına rastlayan Levent 
Çiftliği 'ne bir bölük asker gönderen 
Ramiz Paşa, sekbanların kışialarını terk 
ederek kendisine katılmasını istedi. Bir 
başka bölüğü de, Tophane'deki topç_u
larla temasa geçmesi için Galata'nın so
lun daki rıhtıma yolladı. Sarayın ve eski 
İ stanbul 'un karşısında bütün kıyıda ve 
üç önemli noktada tamamen egemen du
ruma geçti. 
Zeki ve yürekli bir maneveayla doğrudan 
doğruya isyanın merkezine saldırdı. Li
mandaki donanmadan iki geminin Saray
burnu'na dönerek ayaklanmanın merke
zi olan yeniçeri ağasının kışiasının bulun
duğu yeri bombalamasını emretti. Üskü
dar'da dört bin askeriyle karargah kur
muş olan Kadı Abdurrahman Paşa'ya ha
ber saldı. Ona verdiği buyrukta adamla
rından iki bini ile gemilere binerek pa
dişahın sarayına çıkmasını ve sonuna ka
dar direnmesini istedi. 
Bu önlemler alındıktan sonra, Ramiz Pa
şa bir keşif bölüğünü Kağıthane Vadi
si 'nden Edirne yoluna yollayarak, kent
teki asilere yardıma giden bütün yeni
çerileri katietmelerini ve lstanbul'a gi
rişi herkese yasaklamalarını emretti. 
Üstelik bir sürü adamını kente sokarak 
kahvehanelerde, genel yerlerde Alem
dar'ın kurtulduğu, ordusunu toplayarak 
başkente gireceği ve asileri cezalandıra
cağı söylentisini yaydırdı. Bu önlemler, 
Marmara Denizi üzerindeki gemiler, 
sarayı takviye etmek için Haliç'i aşan as
ker dolu kayıklar, ağızdan ağıza yayılan 
söylentiler ayaklanmayı sarstı ve halkı 
sindirdi .  Yeniçeriler ile geçimlerin i  yağ
ınayla kazanan ayaktakımı tek başına 
kald ı. 
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Eğer Alemdar çevresini saran alevlerden 
kurtulup da Ramiz Paşa'ya erişebilsey
di çok daha değişik bir sonuç doğardı. 
İmamlar ayaklanmayı destekledikleri 
kürsülerinden çekiliyor, din adamları ih
tiyatlı bir tarafsızlıkla evlerine dönüyor
du. Asilere katılmak zorunda kalan ye
niçeri ağası ile subayları davayı kaybet
tiklerini belirtiyor ve cezalarına boyun 
eğiyorlard ı. Alemdar'ın ve askerlerin 
geri döneceğine inanan halk İstanbul'un 
kapılarına koşarak sadrazarnın içeri gir
mesini engellemek istiyordu. Marma
ra'ya bakan mahalleler iki günden beri 
üzerlerine yağan gülleler yüzünden ta
mamen boşaltılmıştı. Saray, içoğlanları, 
bostancılar ve Kadı Paşa'nın askerleri ta
rafından sıkı sıkıya muhafaza altına alın
mıştı. Asilerden sarayın duvarlarına tır
manma cesareti gösterenler cansız yere 
seriliyordu. Evden eve, sokaktan soka
ğa yayılan yangın ise yağmacıların işine 
yarıyordu. İhtilalin ikinci günü sonunda, 
kentin durumu bu haldeyken Alemdar 
hala ortalıkta gözükmüyordu .  

Il.  Mahmud 'un Ruh Hali 
Bir süre için saraya girelim ve Padişah II. 
Mahmud'un durumunu inceleyelim. Sa
rayda kapalı geçirdiği günlerden ve gör
düğü eğitiminden olgunlaşan, bir şeyler 
yapma isteğiyle yanıp tutuşan bu genç 
padişah iki zıt duygunun etkisi altında 
kıvranıyordu. Dalkavuk olmaktan çok sa
dık bir askerin sert vesayeti altında silin
miş, küçümsenmiş, zorunlul4klar karşı
sında bırakılmıştı. Şimdiyse üzerinde 
ağırlığını hissettiği bir sadrazamdan kur
tulmaktan gizli bir memnuniyet duyacak-



I l .  M A H M U D  

tı. Ancak adaletli biri olarak sahip oldu
ğu her şeyi bu adama borçlu olduğunu da 
unutmuyordu. Onu kaybetmekten bü
yük acı çekiyor, ona ihanet etmiş olmak
tan utanç d uyuyordu. Bu sadrazam tah
tının bağımsızlığı uğruna uğraş vermiş ve 
belki de şu sıra ölmüştü. 
Öte yandan III .  Selim'in ruhu yeniçeri
lerio zaferinin, sarayın boyunduruk altı
na girmesi, tutsaklık, tahttan indirilme, 
şehzadelerin katledilmesi, başkentin 
anarşi  içine yuvarlanması, imparatorlu
ğun çöküşü olacağını söylüyordu. Bütün 
anılan, bütün duyguları ve ileri görüşlü 
düşünceleri padişahın yeniçerilere kin 
beslemesine neden oluyordu. Üstelik ye
niçerilerin başanya ulaşmasının, tahttan 
indirilmesi, hapsedilmesi, ölümü ve IV. 
Mustafa'nın yeniden tahta geçmesi de
mek olacağını kestirdiğİnden büyük bir 
korkuya kapılıyordu. 
Bu kardeşin zalimlİğİnİ ve intikam duy
gularını iyi biliyordu. Sultan Selim'i ön
lem olarak öldürten, Mahmud'u öç al
mak için rahat rahat öldürtürdü. İrade
si düşünceler, umutlar ve korkular fırtı
nası içinde sallanıp duruyordu.  İşte bu 
gibi anlarda, değersiz kararlarıyla eşler, 
anneler, gözdeler, hadımlar, köleler mil
letierin tarihine uğursuz sayfalar ve hü
kümdarlara ölene kadar pişmanlıklar 
hazırlar. 
Kadı Abdurrahman Paşa'nın iki bin as
keri ve sekbanlar tarafından sarayında 
güvenli bir biçimde muhafaza edilen pa
dişah, Kadı Paşa'nın deneyimi ve ener
j isinden ilham alarak, ayaklanmanın ge
lişimine göre her an müdahaleye hazır 
tutacağı bir ordu kurma yoluna gitti. 

Sekbanlar duvarların üzerindeki mazgal
lara yerleşti. Daima fedakar ve sadık olan 
içoğlanları silahlarıyla padişahın çevre
sinde toplandılar. Ne kadar kapı varsa o 
kadar bölüğe ayrılan bostancılar kapıla
rı ölünceye kadar savunma görevini 
üzerlerine aldılar. Üsküdar ve Kadı
köy' den getirilen yiyecek ve cephane sa
rayın sıkıntıya düşmesini engelliyordu. 

Top ve Tüfek Sesleri 
Öfkeli yeniçeriler ile mazgallardaki sek
banlar arasındaki tüfek atışları 1 5  Kasım 
günü sabahtan akşama kadar İstanbul te
pelerinde, serviierde ve l İmanda yankı
landı. Sarayburnu çevresi dışında yedi te
peli kentte uğursuz ve sıkıntılı bir ses
sizlik hüküm sürüyordu.  Üsküdar'ın, 
Galata'nın, Eyüp'ün, Tophane'nin yük
sek yerlerinden Ayasofya'nın kubbesin
den ve minareterinden berrak ve güneş
li bir gök altında sekbanların saray sur
larını çepeçevre çeviren tüfek atışlarının 
beyaz dumanları görülüyordu.  
Yeni çe r i  ağasının sarayı karşısında yerleş
miş olan iki geminin aralıklı top atışlan gö
ğü sarsıyor, denizi titretiyordu .  Hala 
Alemdar'ın sarayı çevresinde süren yan
gın ancak isyanla birlikte söneceğe ben
ziyordu. Ayaklanmanın bir ölçüde bastı
rılmasından memnun olan Ramiz Paşa, za
ferin belirtilerini halkın ve yeniçerilerin 
manen sarsılmasında görüyordu. Zaferi eli
ne geçirdikten sonra kıyıma izin verme
yecek, kontrol altına alacağı ayaklanma
yı istediği gibi yönetecekti. Yenilmiş, 
yorulmuş ve itaat altına alınmış bir ayak
lanma Sultan Mahmud'a güçlü ve tam ik
tidar sahibi bir hükümet vaat ediyordu. 
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Tersane'den ayrılarak saraya geldi .  P iş
man yeniçeri subayları ile padişahın sa
vunucuları arasında barış görüşmeleri 
başlamıştı. Karar verme zamanı gelip çat
mıştı .  Sarayın mazgalları üzerinden ve 
minarelerden, bir kişi hariç bütün halk 
ve ortalar için genel bir af ilan edilme
sini önerdi. Affın dışında kalan bu kişi 
yeniçeri ağasından başkası değildi. Onun 
şahsında bütün yeniçeriler mağlup edi
l iyor, eziliyor ve cezalandırılıyordu.  Bu 
öneri hem padişahı zarardan, hem baş
kenti alevlerden, hem de hükümeti ye
niçerilerin boyunduruğundan kurtaracak
tt. Öneri, içte ve dışta mücadele eden
ler tarafından kabul edildi. Padişah, Os
manlı kanının akmasını önleyerek, ya im
paratorluğu ya da ağabeyi Mustafa 'nın öl
dürülmesin i  tercih etme zorunlu luğun
dan kurtaran bu çözüm yolunu daha uy
gun buluyordu .  

Yeni Bir Öneri 
Ancak ateşli Kadı Abdurrahman Paşa, za
ten yarı yarıya yen ilmiş asilerin kanıyla 
elde edilecek daha kesin bir zafer düşün
düğünden böyle bir karara karşı çıktı. 
Talihsiz Sultan Selim'in tahttan indiril
mesi sırasında kendisini ordusuyla Ana
dolu 'ya dönmeye zorlayan yeniçerilerin 
hareketlerini unutmamıştı. Kendi birlik
lerine ve Karamanoğlu 'nun atlılarına 
intikam alacağına söz vermişti. 
Hemen sarayın içinde, en seçme birlik
ler ve birkaç topla bir saldırı ordusu kur
mayı, bununla kentin iç ine ani bir bas
kın yaparak ihtilalin son direnme yuva
larını tahrip etmeyi, yeniçerilerin kökü
nü kazımayı önerdi .  Bu gözü pek nutuk 
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herkese çekici geldi, orduyu coşturdu ve 
padişahın aklını çeldi. Kadı Abdurrah
man Paşa bu saldırı için ordunun komu
tanlığını üzerine aldı. 
Hemen dört bin kişilik bir birlik hazır
landı, dört top çıkarıldı. Uygun adımlar
la, saray halkının alkış sesleri arasında açı
lan kapıdan dışarı çıkıldı. Askerleriyle 
birl ikte dışarı çıkmak isteyen Sultan 
Mahmud, Ramiz Paşa tarafından zorluk
la alıkonuldu. Kente hakim yüksek bir 
terasa çıkan padişah, bir dürbünle asker
lerini izledi. 
Mazgallara ateş etmekte olan yeniçeri 
bölüğünün üzerine Kadı Abdurrahman 
Paşa ve adamları demir bir duvar gibi atıl
dı. Hepsini gerilettiler, dağıttılar, izledi
ler, arkalarından Ayasofya alanındaki 
kışlalarına girdiler. Direnenleri pencere
lerden attılar. Sultanahmet Meydanı'na 
geldiler. Sadrazarnın sarayını kuşatan asi
leri silip süpürdüler. Ahşap duvarları ve 
merdivenleri sarmış olan ateş, içeri giril
mesine engel  oldu. 
Kadı Abdurrahman Paşa, Sultanahmet 
Meydanı'nda güçlü bir birlik bıraktıktan 
sonra ordusunu üçe ayırdı ve üç ayrı kol
dan İstanbul'un içine daldı. Kollardan il
ki Yedikule yönüne, ikincisi hem Haliç'e 
hem Marmara 'ya hakim Süleymaniye 
Camisi 'ne, Kadı Paşa'nın başında oldu
ğu üçüncü kol da isyanın ocağı olan ye
niçeri ağasının sarayına doğru harekete 
geçti. Öteki iki kola önlerindeki so
kakları temizlemeleri ve silah taşıyan 
herkesi acımaksızın öldürmeleri emri 
verdi .  Birlikler önlerinde engel görme
den ilerlemelerin i  sürdürdü. Ancak so
kakların tenhalığına fazla güvenen asker-
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ler zorla girdikleri evlerde yağma ve kı
yım yaparak ilerlerken zayıflıyor, arka
larında nefret ve intikam duyguları bı
rakıyorlardı. 
Kadınların çığlıkları, çocukların ağla
ması, evlerin eşiğine sağ kalanlar tarafın
dan yığılan kurbanların cesetleri, halka 
dehşetin aşırılığından doğan bir cesaret 
verdi. Talana uğrayanlar birbirlerini ce
saretlendiriyor, geçen birliklerin arkasın
da önce ufak gruplar, sonra büyük kala
balıklar toplanıyordu. 

Yangın Can Alıyordu 
Halk savaşa daha yatkın olan yeniçeri
leri kendilerini yönetmeye çağırıyor, 
Kadı Abdurrahman Paşa'nın birliklerine 
her türlü silahla saldırıyordu. Halk ve asi
ler tarafından kenti mahvetmek, Kadı 
Abdurrahman Paşa'nın askerleri tarafın
dan ise düşmanlarını yok etmek amacıy
la çıkarılan yangın bir süre sonra genel 
bir yangın haline gelmişti. Yürüyüşleri sı
rasında iyice kırılan üç birlik önce zor
lukla E tmeydanı 'na, sonra Bab-ı Hüma
yun'un önündeki alana geldi. Kadı Pa
şa'nın askerleri alana çıkan dar sokakla
rın ağzından ve mazgallardan açılan ate
şin koruması altında aslanlar gibi dövüş
tüler. 
Padişahın yeni birliklerinin dışarı çıkma
dığından emin olan yeniçeriler, Ayasaf
ya'daki kışialarını kurtarmak için oraya 
koştu. Orada Kadı Abdurrahman Paşa ta
rafından unutulan üç yüz sekban bulu
nuyordu. Kışlayı teslim etmeleri halin
de bile sağ kalamayacaklarını bilen bu üç 
yüz yiğit, hiç olmazsa çarpışarak ölmek 
istedi. Yeniçeriler her seferinde başarı-

sız kalan yirmi saldırı düzenledi. Başa
rısızlıkları karşısında kışlayı ateşe verdi
ler. Sekbanlar, duvarlar üzerlerine yıkı
lıncaya kadar dövüştü. Kışladan sıçrayan 
alevler çevre mahalleleri de yakmaya 
başladı. Saray da bir alev denizinin orta
sında kalma tehlikesiyle karşı karşıyay
d ı. Kadı Abdurrahman Paşa sekbanları 
kurtarmak için boşuna çaba sarf ediyor
du. Yangın ve evierden açılan ateş ancak 
Ayasofya'ya kadar ilerlemesine izin ver
di. Nizam-ı Cedid birliklerinin ilk eği
timcilerinden olan Prusya dönmesi'Sü
leyman Ağa kaçarken yaralandı, atından 
düştü, halk tarafından yakalandı ve par
ça parça edildi. 
Marmara'dan esen rüzgar, yangını Et
meydanı'na ve Ayasofya ile sarayın ka
pılarına kadar yaymıştı. Kadınlar, ihtiyar
lar, çocuklar azgın alevlerin içinde can ve
riyordu. V uruşmaktan gözü dönmüş ye
niçeriler, artık kurtarınayı değil, öldür
meyi düşünüyorlardı. 

Son Cinayet 
Sultan II. Mahmud sarayın kulesinden 
askerlerinin kaçışını ve başkentin yok 
oluşunu izliyordu.  Hem bozgunun, hem 
de bunca kurban için duyduğu merha
metin etkisinde kalarak Kadı Abdurrah
man Paşa'ya mazgalların üzerinden ye
niçerilerin ateşine karşılık verilmemesi
ni buyurdu. 
Surların üzerinden yayınladığı bir bi l
diriyle yeniçeri ağasına uğraşı durdur
masını buyurdu ,  yangın ın  ucundaki 
evleri yıktırd ı ve alevleri kontrol altı
na aldı .  
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Halk, sönen yangından ve mazgallardan 
açılan ateşin zayıflamasından cesaret 
alarak saraya çıkan bütün yolları doldur
du. Aiemdar'a, Karamanoğlu'na, Ramiz 
Paşa'ya, Kadı Abdurrahman'a, bostancı
lara, sekbanlara, içoğlanlarına ve padişa
hın şahsına yağdırılan lanetler göklere çı
kıyordu. 
Tehdit dolu çığlıklar, "Çok yaşa Sultan 
Mustafa ! "  d iye yükseliyordu. 
Sultan Mahmud'a, III .  Selim'in sonu la
yık görülüyordu. Kaçınılmaz yenilgisi ile 
otoritesinin ve barışın kurulması arasın
da verilmesi gereken bir tek karar vardı: 
Sultan IV. Mustafa'nın hemen idam 
edilmesi. Sultan II. Mahmud'un hizmet
karları, danışmanları, hadımları padişa
hın ayaklarına kapanarak bu kararın ve
rilmesi için yalvarmaya başladı. 
Sultan IV. Mustafa bir tek hareketle ölü
me mahkum edildi. III. Selim 'in öldü
rülmesi için gönderdiği cellat ekibinin bir 
benzeri onun da yaşamına son verdi. IV. 
Mustafa da bütün zalim hükümdarlar gi
bi, kolayca ölümü kabul edemedi. Yenik 
düşen Kadı Abdurrahman Paşa bu İda
ma nezaret etmek suretiyle efendisine 
son ve acı verici b ir h izmette bulundu. 
Beş yüz yıldır kardeş katlinin yükselme 
taşı olduğu bu imparatorlukta IV. Mus
tafa'nın öldürülmesi son cinayettir. Dev
let düzeni uğruna işlenen cinayetleri si
len zamana ne mutlu ! 

Kuledeki Cesetler 
Halk henüz Sultan IV. Mustafa'nın ida
mını bilmiyordu. Ancak Alemdar'ın her an 
döneceği haberlerinden korkuya kapıla
rak, yangının hiçbir engel bırakmadığı sad
razarnın sarayına girdi .  Üç gün süren 
yangın sırasında eriyip külçe haline gelen 
altın ve gümüşleri aramak için yağmacı
lar küllerin sağumasını beklemiyordu. 
Sadrazarnın sarayının harap olmuş oda
ları arasında dolaşan kalabalık, taştan ku
lenin altında kalın bir duvarın içinde he
nüz ateşten kıpkızıl halde duran bir ka
pı fark etti. Ganimet hırsıyla baltaların ve 
demir çubukların yardımı sayesinde bu 
kapıyı devird iklerinde, önlerinde bir 
demir kapı ile kapalı dar bir koridor açıl
dı. Büsbütün meraklanan yağmacılar, o 
demir kapıyı da parçaladı, önlerine çıkan 
merdivenlerden kulenin yukarısındaki 
odaya vardıklarında rastlayabilecekleri en 
görkemli ganimeti gördüler. Alemdar 
Mustafa Paşa yanındaki cariyesi ve hare
mağasıyla cansız yatıyordu. Her neden
se Alemdar'ın cesedi hiç bozulmamıştı. 
İçeri girenler haykırarak halkı oraya ça
ğırdı. Cesedi bir zafer n işanesi olarak 
omuzlarına alan halk ve yeniçeriler ce
sedi mazgallardan bakan sekbanlara ve 
bostancılara gösterd iler. 
Sonra Sultanahmet Meydanı'na kadar sü
rüklediler, kışlaların önünde nefretleri
nin kefaretini ödeyen bu büyük adamın 
cesedini üç gün süreyle orada bıraktılar.4 

4 Sadrazam Alemdar Paşa'ya çok yakında bir isyan çıkacağı için Edirne'ye gitmesi bildirildi. Ancak sadrazam Babıali'nin 
duvarlarına "Rum eli'den geldi bir çıtak f Bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya bıçak" sözleri yazılı pankartlar yapıştınl
masına rağmen bu uyanlara aldırmadı. 1 BOB yılı Kasım ayının 1 4'ünü 1 5'ine bağlayan gece isyan çıktı. Yeniçeriler ses
sizce Babıali'yi kuşattılar. Alay Köşkü tarafındaki büyük kapıya bakan Kethuda Dairesi 'n in altına kuru ot yığıp yangın 
çıkardıktan sonra tüfeklerle ateş etmeye başladılar. Sadrazam Alemdar M ustafa Paşa'ya hemen atlara binip 
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_Sadrazamın ordusu başında geri dönece
ği umudunu besleyen saray savunucu
ları, Alemdar'ın cesedini görünce cesa
retlerinin kırıldığını fark ettiler. 

Değişen Bir Şey Olmadı 
Mazgalların yukarısından Kadı Paşa 'nın 
askerleri ile sekbanlar halka aldatıldık
larını, yoksa din kardeşleri yeniçeriler
le asla savaşa girmek istemediklerini 
açıkladılar. Ramiz Paşa ile Kadı Ab
durrahman Paşa, akıtılan Osmanlı kanı
nın intikamını alacaklarına dair söz ver
di ler. 
IV. Mustafa'nın öldürülmesiyle Galibie
ri için bile kutsal bir duruma gelen ll .  
Mahmud kendisi için kaygılanmıyordu. 
Yararsız bir uğraşı uzatmaktansa, düş
manlarıyla hesapiaşmayı başka bir zama
na bırakarak yazgısına razı oldu. 
Yeniçeriler sadece Ramiz ve Kadı paşa
lar ile Behiç Efendi'nin ve birkaç kişi
nin kellesini istiyordu.  Padişah onları 
idamdan kurtardı .  
Ramiz Paşa, Kadı Abdurrahman Paşa, 
Behiç Efendi gibi Alemdar' ın yakın 
dostları Sarayburnu'nda bekleyen gemi
ye bindirildi ve Marmara kıyısında bir ka
sahaya çıkarıldı lar. Oradan Rusçuk'a 
kaçarak, hala Alemdar'a sadık olan taraf
tarların yanına gizlendiler. Başkenti beş 

gün süreyle yakan ve kana boğan ihtilal, 
bu kişilerin kaçmalarıyla yatıştı. Aynı gün 
yeniçeriler için kötü bir anı olan Levent 
Çiftliği 'ndeki Nizam-ı Cedid kışfasını ta
mamen yaktılar. Akşamüstü de padişa
ha elçiler göndererek başkaldırmaları için 
özür dilediler ve bağlı l ıkların ı  tekrarla
dılar. Gizliden gizliye Alemdar'a düşman 
olan şeyhülislam, din adamlarının başın
da saraya gelerek padişahın yenilgisini 
bir zafer gibi kutladı. İhtilalde mutlaki
yetin, dinin ve eski yasaların zaferi gö
rülüyordu. Her şey eski düzene göre yer
li yerine geldi .  

Ölümünden Sonra Daha 
Çok Sevildi 
Bir süre sonra aslen Kırımlı olan Ramiz 
Paşa Rusların elinde olan ülkesine sığın
mak istedi. Kadı Abdurrahman Paşa, Ka
raman'da birkaç gün derviş kılığında do
laşarak yeniçerilere karşı b irlikler kur
mak isterken tanındı. Kesilen kafası ls
tanbul 'a gönderildi .  Kahramanca sa
vunduğu sarayın kapısı üzerindeki maz
gallarda bir  ay teşhir edildi. Uzun süre 
korku yüzünden sessizlikle geçiştirilen 
Alemdar M ustafa Paşa'nın ad ı, ona de
ğişik duygular besteyenierin hafızas ın
da değişik biçimlerde yaşadı. Yeniçeri
lere ve din adamlarına göre nefret edi-

isyancıları yarıp geçme önerisinde bulunanlar oldu. Fakat Alemdar, savunma durumunda yardım beklemeyi uygun bul
du. Alemdar'ın harem bahçesindeki kuleye ya da mahzene elli altı cariyesiyle birlikte kapandığından söz edilir. 1 5  Ka
sım 1 808 salı günü akşama doğru yardımdan umudunu kesince eskiden mensup olduğu 42'nci bölük odabaşısını ça
ğırtıp cariyelerini ocağın namusuna emanet etti. Yalnız çok sevdiği başcariyesi ile kendisine çok bağlı olan harema
ğasını yanından ayırmadı. O sırada kulenin (ya da mahzen) çevresine üşüşen yeniçeriler kazmalarla gedik açmaya baş
ladılar. Alemdar önceden koydurduğu büyük bir barut sandığına tabancasını sıktı. Büyük bir patlama oldu. Beş yüz 
ya da sekiz yüz yeniçeri havaya uçtu. Dumandan boğulan Alemdar Mustafa Paşa'nın ve cariyesiyle haremağasının ce
setleri iki gün sonra enkaz altından çıkartıldı. 
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lecek bu adam, bilge Selim'in dostları 
için kutsal kişi, Sultan Il. Mahmud 
için hem aranılan, hem de korkulan bir 
ad olarak kaldı .  
B irkaç yıl sonra Alemdar Mustafa Pa
şa'nın hakkında daha iyi hüküm verildi, 
daha fazla sevildi ve acı duyuldu. Halen 
bir şiire benzeyen Doğu tarihini oluştu
ran heyecanlı olayların en büyük adların
dan biri olarak gönüllerde yaşamaktadır. 
Alemdar Bulgaristan ile Arnavutluk'u 
ayıran yaylalarda bir çobanın oğlu olarak 
dünyaya gelmişti. Küçüklüğünde çoban
lık yapmış, çevredeki paşaların seyisli
ğinde bulunmuştu. Savaşlarda gösterdi
ği yüreklilik ve sezgisiyle önder olmuş, 
III. Se lim'in komutanları tarafından 
fark edilerek paşa rütbes ine kadar yük
selmişti. 
Osmanlı ordusunun yenilgilerini düşman 
topraklarına kadar girerek telafi etmiş, 
üstünlük ve komutana bağl ılık duygu
suyla şahsına ait  bir ordu kurmuştu. 
Devlet barışta iken göstermelik ordu, sa
vaşta iken başıbozuk sürü olan yeniçe
rilere karşı daima nefret duymuş, bu pa
ralı askerlerin sevdiği efendisini düşüre
ceklerini anlamıştı. lntikamını daha iyi 
hazırlamak için ilgisiz gözükınesini bil
miş, tam başanya ulaşacakken intikamı
nın alınması gereken bir cesetle karşılaş
mış, bir kadın gibi gözyaşı dökmüştü. Ka
zandığı zaferle bir çocuğu tahta çıkarmış, 
isyandan sonra gerilemernek için ihtila
l i  devam ettirmiş, iktidarını kudretle, 
ama serdikle sürdürmüştü. 
Kendisine sald ırmakta devam eden sa
ray entrikaları ile yeniçerilerin düşman
ca duyguları arasında bocalamış, sadece 

1008 

kılıcına güvenmiş, mutluluğu aşkta ara
mış, ayaklanmayla derin uykusundan 
uyanmış, alevler arasında son nefesini 
vermişti. 
Bulgarlar, Arnavutluk ve Tuna boyların
daki çobanlar hiiHi Alemdar'ın yaşamının 
vahşi ve dokunaklı serüvenlerini anlatır
lar. Osmanlılar ise onu unutmuş görün
mektedir. Devlet yönetmekten çok sa
vaş için yaratılmış olan bu büyük adam, 
ama kötü sadrazam böyle yaşayıp, böy
le ölmüştü. 
İstanbu l kahvehanelerinde Alemdar'ın 
halifelerin serüvenlerine benzeyen ba
zı yürekli hareketleri anılır. 
Galata'da genç bir Hıristiyan taeİrİ n 
dükkanının üstünde, zengin bir tacirin 
güzel dul karısı oturmaktaydı. Çocukluk
tan yeni  çıkan zengin dul sokağa bakan 
kafesli penceresinin arkas ında günleri
ni geçirmekteydi. Genç Hıristiyan taei
ri gid ip gelirken ona derin bir aşkla 
bağlanmıştı. Ancak, bir Osmanlı kadını 
i le bir Hıristiyan arasında kurulacak ev
lilik bağını ölümle cezalandıran yasa 
yüzünden bu aşk sessizce sürüp gidiyor
du. Genç dul, güzelliğinin ve zenginli
ğinin genç Hıristiyan'ı dininden döndü
receğini umuyordu. Her türlü hileye baş
vurarak onunla evinde bir görüşme sağ
lamaya çalıştı. Ancak, bir Müslüman 
kadının evine ölümü göze alarak girme 
korkusu girişimlerini engelliyordu.  So
nunda tacirin dükkanındaki bütün mal
ları veresiye satın aldı. Hesaplaşma sıra
sında bile bile anlaşmazlık yarattı. Bu du
rum karşısında bütün servetini kaybet
me tehlikesini gören genç Hıristiyan ö!Ö
mü göze alarak du Ila görüşmeyi kabul et-
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ti. Karşılaşır karşılaşmaz birbirlerine de
rin bir sevgiyle bağlandılar. Büyük kor
kular içinde birkaç ay seviştiler. Servet
lerini Hıristiyan bir ülkeye kaçırıp ora
da yaşamayı kararlaştırdılar. Güzellikle
ri dedikodoya neden oluyorsa da, kim
se onlardan kuşkulanmıyordu. 
Yakışıklı tacirin gizli merdiven ile sev
gilis inin yanına çıktığı bir gün, hiçbir 
şeyden haberi olmayan dört yeniçeri, 
eş leri için koku almak üzere dükkana 
girmişti .  Ç ırak yeniçeriterin aradığı 
kokuyu bulamayınca askerler patronu 
bekleyecekler ini  söylediler. Telaşa 
kapılan çırak taeiri aramaya gitti. Israr
lı bekleyişte bir tuzak olduğunu sanan 

genç H ı ris tiyan tacir, yeniçeri terin 
önüne o kadar sararmış, o kadar kaygı
lı bir yüzle çıktı ki, onun bu durumun
dan kuşkulanan askerler, dökkanda 
ve çevrede araştırma yaptı ve kadınla 
olan i l işkis in i  ortaya çıkardılar. 
Genç Hıristiyan'ı tutukladıkları gibi ka
dının önüne çıkardılar. Kadı da onu bir 
Müslüman kadının haremine tecavüz et
tiği için ölüm cezasına çarptırdı . 
Olayı öğrenen Alemdar, kadının hükmü
nü geri çevirdi ve sevgiiiierin askerl�ri
nin koruması altında Arnavutluk'a gitme
lerini sağladı. Alemdar'ın yaptığı bu iyi 
yürekli davranış bugün bile d ilden d ile 
dolaşır. 

Paşa (savaş kıyafctiyle), Paşa (barış kıyafetiyle), Şatır 
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f.�tanbu/ 'da dncclcn lı:ılt:ılık, d:ıha sonra düzensiz aralıklarla halkı eğitmek ve devlet kararlarını 
duyurmak amacıyla yayımlanan ilk Türkçe resmi gazetedir. Um ur-u dahi/iye, um ur-u hariciye, 
mevad-ı askeri ye, fünun, tcvcihat·ı ilm iye, ticaret ve es'ar olarak altı bölümden oluşan gazete 

Fransızca, Arapça, Rumca ve Ermaniceye çevri/iyordu. (1 Kasım 18314 Kasım 1 922). 

1 860'tan sonra yalnızca resmi belge, tüzük ve duyurulan yayım/ayan, 1878'de 21 1 9. 
sayısından sonra yayımına ara veren gazete, 1 891-92'de yeniden yayımlanmaya başladı. 

Padişahın nişan vermesini konu alan bir resmi bildirimde "nişan itası" ifadesi yerine "nişan 
hatası " olarak dizi/ince, II. Abdülhamid'in buyruğuyla kapatıldı. ll. Meşrutiyet'in ilanından 
(1 908) kısa bir süre sonra yeniden yayımlanmaya başladı ve Kurtuluş Savaşı (1919-1922) so-
nuna kadar Istanbul h ükümetinin varlığı sona erinceye kadar yayımını sürdürdü. Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra Takvim-i Vckayi'nin görevini Resmi Gazete devraldı. 
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35 . BOLUM 

N apoiyon'un Hatası 
Sultan IV. Mustafa'nın ölümü ve tah ta 
genç, tal ihsiz Sultan I l .  Mahmud'un 
çıkması dünyanın egemeni Napolyon'da 
ne ilgi, ne de acıma uyandırmıştı. Barış
tan sonra Rus Çarı Aleksandır'ı Osman
lı İmparatorluğu'ndan büyük bir pay al
ması için kışkırtıyor, genç padişaha kar
şı Bağdan ve Eflak'ta dengesiz bir savaş 
başlatması için izin veriyordu. 
Daha önce kendisinden söz ettiğimiz 
Fransız tarihçi şöyle yazıyordu: 
"Osmanlılar, III. Selim'in tahttan indi
rilmesinden beri varlıklarının sonuna gel
miş gibiydiler. Napolyon, daima tehdit 
edici görünen bu çöküntünün işini bitir
mek zamanının gelip gelmediğini ken
di kend ine soruyordu. Yine aynı biçim
de Akdeniz sahillerini eline geçirdikten 
ve Rusya'ya duyduğu geçici bağlılıktan 
yararlanarak paylaşılmış Asya toprakla
rından itibaren H indistan'a bir sefer 
yapmanın mümkün olup olmayacağını 
da düşünüyordu. Bugün eli kolu bağlı 
nesil için hayal olan bu düşünceleri 

şimdiki goruş açısından değerlendir
mernek gerekiyordu. Bu hayali tasarla
yan Napolyon o günlerde kralları taht
tan indirip çıkarıyor, Avrupa'nın bü
yük devletlerini bir kelimeyle dize ge
tiriyordu. İşte bu güce sahip olan Napol
yon'dan hatasının büyüklüğünü kavra
masını bekleyemezdik." 
Savaş alanlarında sağlanan bir şöhretten 
etkilenen bir tarihçi için bu politika, an
cak hayal dünyasında kaldığı müddetçe 
büyüktür. Napolyon'un Rusya'ya yanıl
tıcı büyüklüğü sırasında verdiği tavizler 
sonunda, yani 1814 ve 1815'te Fransa, ta
rihçinin yurtseverliğinin suçladığı acık
lı duruma düşmüştür. B izi küçümseye
rek kahramanın ölçüsüz boyutlarını yar
gılayamayacağımızı sanmaktad ır. Na
polyon'un o günlerde Rusya'ya yönelik 
dış politikasında yanıldığı gibi, sayın ta
rihçi de bu noktada yanılmaktadır. 
N apoiyon'un Doğu'yu Rusya'ya feda et
me eğilimi yüzünden, Sultan l l .  Mah
mud saltanatı sırasında zorlanmış ve 
doğal desteklerini kaybeden bu hü
kümdar insanüstü çabalarıyla devletini 

101 1 



O S M A N L I  T A R İ H İ  

yenikştirrnek isterken bitap düşmüştür. 
Fransa bugün, şöhret hayranı dalka
vukların şişird iği düşüncelerin cezasını 
ödemektedir. 

Voyvoda Kara Yorgi 
İki ihtilal sırasında İstanbul'da ortaya çı
kan kargaşalıklar Ruslara çok yaramış, 
Osmanlı ordusunu parçalamıştı. Tilsit 
Anlaşması'nın kendisine verdiği arabu
lucu rolünü kasten unutmuş görünen 
Napolyon 1809 Nisan'ında çatışmaların 
başlamasına göz yumdu. General Milo
radoviç Osmanlıları Giurgiu'da1 yen
d ikten sonra Tona'yı aştı. 
Başkaldıran Sırbistan' ın önderi Kara 
Yorgi,2 imparatorluğu batıda parçalarken, 
Kafkasya cephesinde de General Tarma
zov Trabzon beylerbeyinin kuvvetleri
ni perişan ediyordu.  
George Washington gibi ezilen bir  mil
letin kurtarıcısı olarak tarihe geçen Sırp 
kahramanı Kara Yorgi, Fransa'da Nancy 
yakınlarında bir kasabada doğmuştu. 
Savaşmayı ve yurtseverliği 1 792 yılında 
Fransa'daki ihtilal mücadeleleri sıra
sında öğrenmişti. Haksız bir ceza sonun
da dilini iyi bildiği Avusturya ordusu saf
larına katılmıştı .  
Bölüğüyle Transilvanya'da bulunduğu 
sırada disiplinsizliğiyle d ikkat çekmiş, 
sub�yını düelloda öldürmüştü. İdam
dan kurtulmak için Sırbistan 'a kaçarak 
eşkıyalığa başlamış, bir süre sonra öte-

ki eşkıya çetelerini emrinde toplayarak 
Sırbistan'ın ormanlık topraklarında ey
lemlerine devam etmişti. Osmanlılar ta
rafından saldı rıya uğrayan çeteleri ,  
durmayan yeni  Sırp kuvvetleriyle des
teklendiğİnden kısa zamanda bir ordu 
haline gelmişti .  Bu serüvenci, eşkıya
lıktan generalliğe yükselmişti. Savaş ve 
yönetim becerisi, talihiyle birlikte ge
lişmişti. Belgrad' ı  ele geçirdi, h imaye
sine kabul ettiği Ruslada birleşti, baş
kan ı  olduğu özgür bir hükümet kurdu. 
B ir asinin önünde eğilrnek zorunda k�
lan Osmanlı  Devleti 1 803 yıl ında bir 
anlaşmayla onu Sırbistan voyvodası 
olarak tanıdı. 
Kara Yorgi, 1 809 yılında Çar Aleksan
dır'ın kışkırtması üzerine silahına sarıl
dı. Ruslada birleşen ordusu dağları aştı 
ve Karadağlıları ayakland ırdı. Bosna 
beylerbeyi Sırplar önünde yenik düşe
rek Yenipazar'ı asilere bıraktı. 

Ehil Güvercinlerden Başka 
Canlı Kalmadı 
Bosna'da bu felaketler sürerken Tona'yı 
aşan Prens Bagration, İsmail ve İbrail ka
lelerin i  düşürdü. Pehlivanzade İbrahim 
Ağa Rus ilerlemesini Tatariçe'de durdu
rup Tona'nın öteki kıyısına sürdü. 
18 10  Mart'ında yeniden çatışmalar baş
ladı. Sadrazam Yusuf Ziya Paşa orduyu 
Şumnu'da topladı. Fransız göçmenlerin
den olan ve cesaretiyle yetenekleri sa-

1 Türkçe Yerköy ya da Yergöğü,  Romanya'da Tuna kıyısındaki liman kenti. Bükreş'in güneyinde, Bulgar l imanı Rus
çuk'un kuzeyinde. 
2 Osmanlıların Kara Yorgi dedikleri bu asinin gerçek adı George Petroviç'tir. Domuz çobanlığı yapan Kara Yorgi, Sırp
lar arasında şöhret kazandıktan sonra "Knez Kara Corce" ad ıyla anıldı. 
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yesinde çarın ordusunda önemli bir 
mevkie yükselen Langeron kontu Silİst
re'yi kuşattı ve ele geçirdi. Şumnu ba
şarıyla Rus kuşatmasını kırdı. Rusların 
geri çekilmesinden cesaretleneo sadra
zam, Şumnu'dan otuz bin kişilik bir kuv
vetle ayrılarak Rusçuk'un yard ımına 
koşmak istedi. 
Bu sefer Osmanlılar bozguna uğrayacak 
üç bin şehit verdi ve otuz iki sancak kay
bettiler. 
Bir başka Fransız göçmeni olan ve bir 
Rus kolordusunda generalliğe kadar 
yükselen Saint-Priest Yilkon tu Emına
nuel Louis Marie Guignard, Szistow'u 
düşürdü ve kenti tamamen yakıp yıktı. 
Kadın, erkek, çocuk, ihtiyar on iki bin ki
şi aç susuz Balkan dağlarına kaçtı. Bul
gar vakanüvisinin yazdığına göre Osman
lı kentlerinin sadık ve sayısız konukla
rı olan ehli güvercinlerden başka kent
te canlı kalmamıştı. Rusçuk, Langeron 
kontu önünde teslim oldu. Rusya yurt
larından sürülmüş olan kimseleri, başka 
ırkları ocaklarından sürmek için işte bu 
biçimde kullanıyordu .  
Kutuzov, Rus Başkomutanı Karnİos
ki 'nin ölümünden sonra 1 8 1 1 yılı sefe
ri için başkomutan seçildi. 

N apoiyon Osmanlılara 
Güven Sağlamadı 
İbrail ' in kahraman savunucusu İmrahor 
Ahmed Paşa sadrazam oldu. Onun çaba
sıyla altmış bin kişilik bir ordu hareke
te geçti. Rusçuk Savaşı'nda Kutuzov'u 
Tuna'nın karşı kıyısına attı, kurtarılan 
kente muzaffer olarak girdi. Bir süre son
ra Tuna'yı iki noktadan gizlice aşarak ır
mağın sol kıyısında karargah kurdu. 
İki ordu birbirlerini gözlerken Ahmed 
Paşa'yı aldatmak isteyen Kutuzof sekiz 
bin kişilik bir bölüğü Tuna'nın sağ kı
yısına geçirerek Rusçuk'taki yedek kuv
vetiere bir baskın yaptırdı. Bu  manevra 
sayesinde Ahmed Paşa'nın esas ordusun
da şaşkınlık ve korku yarattı. Arkaların
dan çevrildiklerini  sanan Osmanlılar 
mevzilerini, tabyalarını ve komutanları
nı terk etti. Bir Rus donanınası Tuna'nın 
her iki yakasını da bombaladı. 
Barış için Bükreş'te açılan görüşmeler so
nunda Osmanlılar için kötü hükümler ta
şıyan bir anlaşma imzalandı. 28 Mayıs 
1 81 2'de Bükreş'te imzalanan bu anlaş
ma sınırlarda pek az bir değişiklik yapı
yordu.3 
Yeniden Napolyon ile savaşa giren Rus
ya iki cephede birden çarpışmak zorun-

3 Bükreş Anlaşması on altı maddedir. Besarabya, Eflak, Bağdan ve Sırp bağımsızlığını hedef alan Ruslar, Fransa im
paratoru Napolyon'un Moskova seterinden dolayı bu iddialardan vazgeçmek zorunda kaldıkları için Osmanlı Devleti 
bu çetin seferden az zararla kurtulmuştur. Ancak Ruslar Tuna ağzına ayak basmış ve Sırp örneği nihayet Yunanlara 
da bağımsızlık için bir yol olmuştur. Bu uzun Osmanlı-Rus seferi 22  Aralık 1 806 pazartesi gününden itibaren beş yıl, 
beş ay, yedi gün sürmüştür. Yapılan anlaşmaya göre Eflak topraklarına girdiği yerden Tuna'ya dökülünceye kadar Prut 
ile Karadeniz' e kadar Tuna nehirleri sınır kabul edilmiştir. Prut Nehri'nin sağında kalan Bağdan toprakları ile bütün 
Eflak Osmanlı Devleti'ne kalmıştı. Rumeli sınırı eski durumunda bırakılmıştır. Sırbistan sorununda ise genel af ilan edi� 
miş ve kaleler Osmanlı larda kalmak koşuluyla bu ülkeye özerklik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bucak Sancağı ile Bağ
dan'ın bir bölümü elden gitmiştir. 
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da kalmamak için isteklerini hafıfletmiş
ti. Rusya, Babıali 'yi barışa zorlarken 
Napolyon yüz bin kişilik ordusuyla Ni
eman lrmağı 'nı aşıyordu. Tuna deltası
nı Ruslara terk ederken canı sıkılan l l .  
Mahmud, bu son savaştaki yenilgilerin 
de tek nedeni olan yeniçerilere karşı ar
tan nefretini yakınlarına açıklamaktan çe
kinmedi. 
Siyaset adamından çok asker gibi dav
ranan Napolyon doğanın kend is ine 
müttefik olarak sunduğu iki mi lleti 
her zamanki gibi küçümsedi. Bu millet
ler Lehler i le Osmanlılardı .  Ne Lehis
tan'a bağımsızlık, ne de Osmanlı Dev
leti'ne güven sağlamıştı. Hiçbir esaslı te
me le dayanmadan Moskova üzerine 
yürüdü. 
Böylece, Bükreş Anlaşması ile serbest 
k'alan Ktinızov'un Ukrayna ovalarında kı
şın perişan ettiği Fransız ordusunun 
işini bitİrınesine göz yummuş oldu. Oy
sa Sultan Mahmud 'la yapılacak bir itti
fak ve yardımcı bir ordu,  
Rusya seferinden önce Dalmaçya'dan 
hareket ederek Tuna boylarında üç yüz 
bin Rus'u meşgul eder ve Berezina'da
ki4 feci hezimeti önlerdi. 
Osmanlı İmparatorluğu 'ndan başka do
ğal müttefıki bulunmad ığı bir sırada, 
Fransa 'dan gelen bu devleti paylaşma 
önerileri, Rusya 'nın bir ırmağı üzerinde 
cezasını buluyordu. Politikada insan ha
tasını çok geç fark eder, ama bunu ne za
man ve nerede yaptığını bir türlü anla
yamaz. "Yazgı" sözü, kişinin ileri görüş-

ten yoksunluğuna bahaneden başka bir 
şey değildir. Çünkü insanın yazgısı bir 
ölçüde kendi elindedir. 1 8 1 2  yılında 
N apoiyon'un yazgısı Lehistan'ı Avustur
ya'nın emellerine ve Osmanlı İmparator
luğu'nu çarın saldırılarına satınakla be
lirlenmişti. 

Adını Yazamayan 
Hükümdar 
Padişah II .  Mahmud Ruslada yapılan �a
rıştan yararlanarak, bu sefer Rus deste
ğinden yoksun  olan Sırpları ezmeye ka
rar verdi. Hurşid Paşa Bosna'da ilerler
ken bir başka Osmanlı ordusu da Niş 
üzerinden Belgrad 'a yürüyordu.  Uzun 
barış döneminde işi gevşeten ve öteki 
Sırp önderlerinin kıskançlığına hedef 
olan Kara Yorgi, Osmanlı ordusunun 
önünden kaçıp Avusturya topraklarına sı
ğındı. Sırhistan 'ın kurtarıcısı, artık Sırp
ları ayaklandırmak için Ruslar tarafından 
parayla satın alınmış basit bir sürgündü. 
Sırbistan'a gizlice döndüğünde yanında 
kaldığı Sırp voyvodalarından biri tarafın
dan ihbar edild i ve kafası vuruldu. 
Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine 
gird i. Ülkelerinin bağımsızlığı için Ka
ra Yorgi ile işbirliği yapan Sırpların ce
zalandırılması yeni ayaklanmaların baş
lamasına neden oldu .  
Fransız askerleri buzlu suların içinde ça
lıştı. Çoğu öldü. Yürüyemeyecek durum
da olan askerlerini Rusların eline bırakan 
Fransızlar ırmağı geçti. 

4 Kasım 1 8 1 2'de Napo/yon'un büyük ordusunun kalıntıları, birdenbire buzları çözülen ve Dnieper'in bir kolu olan Be
rezina ırmağı kıyılarında üç Rus ordusu tarafından çevrildi. Napolyon, ırmağın üzerinde iki seyyar köprü yaptırdı. 
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Kara Yorgi'nin rakiplerinden M iloş Ob
renoviç Belgrad'dan kaçtı ve dağlarda do
laşarak bağımsızlık çığlığı attı. 
Çocukluğunda basit bir çoban olan M i
loş Obrenoviç'i zaman, bağımsızlık savaş
çısı ve kendisine ihtiyaç duyulan bir po
l itikacı yapmıştı. Sırp büyüklerinin Yu
karı Sırhistan 'da bir kasahada yaptıkla
rı bir toplantı sonunda Sırp bağımsızlık 
hareketinin önderi oldu. "Zalimlere sa
vaş" çığlıkları bütün Sırhistan dağların
da, ovalarında, kentlerinde ve evlerinde 
yankılandı. 
Osmanlılarla yaptığı bütün savaşlarda üs
tün gelen Miloş, Osmanlı Devleti ile olan 
bağları koparmak değil, zayıflarmak is
tiyordu. Hurşid Paşa 'nın çadırında yapı
lan bir görüşmede Sırbistan'ın, Prens Mi
loş 'un başkanlığında Babıal i 'ye bağlı 
bir devlet haline gelmesi kararlaştırıldı. 
Bir krallık kadar geniş topraklara sahip 
olan Sırhistan hükümdarı, adını yaz
masını bile bilmiyordu .  
Napolyon'un düşüşü, Fransa'da Bourbon 
Hanedam'nın yeniden işbaşma gelme
si ve dünya barışı Sultan Il. Mahmud'a 
daha ağırbaşlı ve dolayısıyla Osmanlı lm
paratorluğu'na daha dengeli bir politika 
vaat ediyordu. Rus Çarı Aleksandır ile 
bakanların ın dünya politikasının huzu
ra kavuştuğu anlardaki ılımlı davranışla
rı, Sultan Mahmud'a Osmanlı İmparator
luğu 'nun iç düzenini sağlaması ve ordu
sunu yenileştirmesi için çok uygun bir 
ortam hazırlıyordu. 

Il.  Mahmud'un Şanssızlığı 
Napolyon'un sona eren egemenliğiyle bir
likte on altı yıldır Avrupa ve Asya'yı yok 
eden savaşların da sonu gelmişe benziyor
du. Milletler ve hükümdarlar derin bir ne
fes alıyorlardı. Barış ve özgürlük milletle
re savaşlarda kaybettikleri şeyleri kazan
dırıyordu. Ancak Sultan II. Mahmud'un 
kendisine layık yöneticileri yoktu. 
Böylece, talihin büyük bir adam olma
sını önlediği bir padişahın egemenliğin
de olan Osmanlı İmparatorluğu, dünya
nın tadına vardığı bu barıştan yeterince 
yararlanamıyordu. Fetih için kurulmuş 
olan ve zamanla kullanılmaz bir duruma 
gelen örgütleri savaş ve barışa ayak uy
duramıyordu. 
Öteki ülkeler tarafından Osmanlı Impa
ratorluğu'nun parçalanması durduğu an, 
paşaların eyalerleri tıpkı götürü usulle yö
netme leri ve isyan kaynağı olan yeniçe
rilerin paralı asker statüsü devleti için için 
kemiriyordu. Sultan Il. Mahmud, impa
ratorluğun bu iki kusuruna karşı bugün
lere gelene kadar yaptığı mücadeleden 
hep yenik çıkmıştı. Paşalar nerede olur
sa olsun, ister uzak bir eyalette, ister baş
kentte bulunsunlar kul olmaktan çıktık
ları an asi oluyorlardı. 
Arabistan, Arnavutluk, Sırbistan, Eflak, 
Boğdan, Cezayir, Tunus, Trablus, Suri
ye, Lübnan ve Mısır eyalerlerinin genel 
durumu anarşiler konfederasyonu görü
nümündeydi. Arabistan'da tutuculuk 
sayesinde bağımsız olan Vehhabiler5 

S Vehhabiye mezhebi Arabistan'da Beni Temim kabilesinden Abdülvehhab bin Muhammed tarafından kuruldu ( 1 745). 
Vehhabiler, Sünnilikten inanış yönünden değil, ibadet yönünden ayrılır. Vehhabilere göre peygamberden ve evliya
lardan yardım isteme şirktir (AIIah'a ortak koşma); türbe yapmak, kandil yakmak, tesbih çekmek, ölüleri ziyaret 
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Mekke ve Medine kentlerini ellerine ge
çirmiş, hacı kervanlarına yolları kapamış
lardı. 
Arnavutluk'ta, Yanyalı Tepedenli Ali Pa
şa, İskender Bey'in yolundan giderek bir 
krallık kurma sevdasına düşmüştü. Af
rika'da Berberi krallıklar devletin tem
silcilerini kılıçla karşılıyorlardı. 
Suriye'de Akka Kalesi komutanı kendi
sinden başka kimseyi dinlemiyordu.  
Lübnan'da Dürziler i le Hıristiyan Ma
runilerin şeyhi olan Emir Beşir, dağların 
tepesinde Dar-el-Kamar Kalesi'nde kırk 
bin askeri barındırıyor, arada sırada Şam 
Vadisi 'ne, Beyrut ovalarına inerek bey
lerbeyinin ordusuyla çatışıyordu. Sırhis
tan 'da ayaklanmış bir prens, Eflak ve 
Bağdan'da Babıali tarafından yönetilen 
voyvodalarla yıllık vergiler üzerinde pa
zarlık yapıyordu. 
Nihayet Mısır'da bazen Osmanlıların yar
dımcısı, bazen felaketi olan aynak bir 
adam önce Nil kıyılarında, sonra Suriye 
ve Arabistan 'da ırsi bir hükümdarlık 
kurma peşinde koşuyordu .  Feda edile
meyecek kadar yararlı, hakları elinden 

alınamayacak kadar saygılı, cezalandırı
lamayacak kadar güçlü olan Mısır Bey
lerbeyi Kavalalı Mehmed Paşa, Sultan II. 
Mahmud'un bir kulundan çok bir müt
tefıkiydi. 
Ortaya çıkışını, büyümesini ,  saltanat 
sürmesini ve ölümünü gördüğümüz bu 
adamın, MemlGklerin, Osmanlıların, 
Fransızların ve İngilizlerin mirası Mısır 
üzerinde nasıl hidivliğe6 yükseldiğini an
latalım. 

Tütün Satıcılığından Mısır 
Valiliğine 
Mehmed Ali Paşa, E pir'de Kavala kasa
basında görevli basit bir ağanın oğluydu. 
Küçük yaşında yetim kalınca kasabanın 
çorbacısı onu yanına almış ve kendi ço
cuklarıyla birlikte büyütmüştü. 
E rgenlik çağına gelen Mehmed Ali, an-

. nesinin geçimini sağlamak üzere Selanik 
pazarında tütün satıyordu. Zekası ve ça
lışkanlığı çorbacının hayranlığını çekti. 
Çorbacı, vergi tahsildarlarını kabul etme
yen asi kasabalardan vergi toplama işi-

etmek. evliyaya adak adamak din bakımından yasaktır. Bu kurallara göre Vehhabilerin dışındaki Müslümanlar dinden 
çıkmış sayıldı. Vehhabiler, Osmanlı imparatorluğu'nun büyük sorunlarından yararlanıp devlete başkaldırdılar. Vehha
biliğin yayılmasında Necid'in kuvvetli emirlerinden Deriye Şeyhi Muhammed bin Suud önemli rol oynadı. Muhammed 
bin Suud ölünce yerine oğlu Abdülaziz geçti. Onun döneminde Vehhabiye bütün Arap Yarımadası'na yayıldı. Sünni 
din bilginlerinden birçok kimse öldürüldü. Vehhabiler 18 Şubat 1 803'te Taif'i kuşattı, kenti ellerine geçirip halkı kılıç
tan geçirdiler. Abdülaziz'in oğlu Emir Suud (Suud bin Abdülaziz), 30 Nisan 1 803'te Mekke'ye girdi. Emir Suud Me
dine'yi 20 Şubat 1 807'de zapt edip türbeleri ve ashab mezarlarını yıktı. Ravza-i Mutahhara'ya (Hazreti Muhammed'in 
mezarı) dokunmadı, ancak Hazine-i Risaletpenalıi'deki değerli taşiara ve ineilere elkoydu. Hutbeden padişa.hın adını 
kaldırtan Emir Suud, Medine'ye kadılar atadı ve Osmanlı görevlilerini kentten kovdu. Emir Suud, Sultan ll l . Selim' e 
Vehhabiliğe davet eden bir teklifname bile göndermekten çekinmedi. Bugünkü Suud i Arabistan kralları onun soyun
dan gelir. 
6 Osmanlı i mparatorluğu'nda Sultan Abdülaziz zamanında Mısır valilerine verilen unvan. Sultan Abdülaziz hidiv un
vanını Fuad Paşa'nın isteği üzerine ilk kez Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın tarunu ismail Paşa'ya verdi (8 Haziran 1 867). 
Mısır hidivleri devlet protokolünde sadrazam ve şeyhülislamla aynı sıradaydı. Bunlar aynı toplantıda bulunursa hid iv, 
sadrazam ve şeyhülislarndan sonra yer alırdı. 
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ni Ali'ye bıraktı. Ona bu iş dolayısıyla bö
lükbaşı rütbesi verdi. 
Çorbacının akrabalarından Kavalalı dul 
bir kadın, genç Mehmed Ali 'nin yüz ifa
desine hayran kalmıştı. Evliliklerinden 
İbrahim, Tosun ve İsmail adlarında üç 
oğulları oldu. Bu çocuklar daha sonra Mı
sır'da babalarının yönetimi altında paşa 
ve prens olacaklardır. 
Lion adında Marsilyalı bir tüccar tütün 
ticareti için Kavala'ya geldiğinde genç 
Mehmed Ali'yle tanıştı. Ondan hoşlanan 
Marsilyalı tüccar, Mehmed Ali'ye Avru
pa hakkında ilk kavramları öğretti, me
rakını uyandırdı. Fransa'nın sanatına, 
halkının uygarlığına ve velinimetinin 
anısına bağlı kalan Mehmed Ali Paşa, 
bütün milletler içinde en fazla Fransız
ları sevmiştir. Gönül borcunu unutma
mış, gözlerini yeni uygarlığın ufkuna aç
uran ihtiyarı Fransa'da aratıp buldur
muştur. 

Araplara Kendini Sevdirdi 
Sultan III .  Selim'in bir ordu hazırlayarak 
Mısır ' ı  Fransa'nın haksız işgal inden 
kurtarmaya karar verdiği günlerdi. Ka va
la beyi dağlardan üç yüz Epirli toplaya
rak Mısır'a sefere çıkan sadrazarnın or
dusuna yolladı. Mehmed Ali o sıralarda 
binbaşı rütbesine sahip oldu. 
Mısır toprağına i lk kez adımını atıyordu. 
Osmanlıların, Mem!Gklerin, Arnavut
ların, Fransızların, İ ngilizlerin, Arapların 
egemenlik çabaları arasında hızla daha 
üst rütbelere tırmandı. Babıal i 'nin Nil ' i  
devlete bağlı tutmak için gönderdiği bü
tün paşalar ve arniraller tarafından sevi-

!en Mehmed Ali, Arnavutlardan meyda
na gelen bir ordu kurdu. 
Kahire'yi Mem!Gklere karşı savundu 
ve kendi askerlerinin zulmünü önleye
rek Arap halkın sevgisini kazandı. Hur
şid Paşa ona Osmanlı birliklerinin yöne
timini  vererek bazen Mısır'ın Çerkez 
despotlarına, bazen Arabistan çöllerinin 
Vehhabilerine karşı savaşmasını sağladı. 
Babıali tarafından paşa unvanı ile Cid
de Valil iği'ne getirilince, bu harekette · 
Hurşid Paşa'nın onu Kahire'den uzak
laştırmak için yaptığı h ileyi sezdi. Kale
ye kapanan Hurşid Paşa halkın çağrısı
na rağmen teslim olmakta d irendi. Ha
kim olduğu Mukattam Dağı 'ndan ken
ti bombalamaya başladı. Daima halkın 
desteklediği gal ibi, gözden düşen mağ
luba tercih eden Babıali, kaptanıderya
yı İskenderiye'ye göndererek Hurşid Pa
şa'nın aziedilmesini ve asi Mehmed Ali 
Paşa'nın vali seçilmesini sağladı. 
Uzun görüşmelerden sonra Hurşid Pa
şa kaleyi yeni valiye vermeye razı oldu. 
Geceleyin çöle açılan kapıdan bir avuç 
sadık adamıyla birlikte çıktı ve lstanbul'a 
giden bir gemiye bindi. Kader Hurşid 
Paşa'ya Tesalya'da ikinci bir asiyle savaş
masını, onu yenıneyi ve ödül olarak 
boğdurulmayı hazırlayacaktır. 

Saray Yolu Tuzak Dolu 
Mısır'ın feodal despotları olan Kafkaslı 
Kölemenler bundan böyle Mehmed Ali 
Paşa'nın tek düşmanları olacaklardır. 
Bazen görüşmelerle, bazen silahla kur
naz Vali onları bastırdı, sindirdi, aldattı 
ve adım adım tuzağa götü rdü. Sahte bir 
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güvenlik önlemi bahanesiyle beş yüz 
yetmiş Kölemen önderini Kahire 'de 
toplamayı başardı. 
Vehhabilere karşı açılacak bir seferi ba
hane ederek, oğlu Tosun Paşa'nın kornu
tasında dört bin kişilik bir kuvvet hazır
lamıştı. 1 Mart 18 1 1 'de cuma namazı için 
Tosun Paşa kente inecek ve oradan 
Arabistan'a hareket edecekti. 
Mısır ' ın askeri, sivil ve dini bütün otori
teleri genç paşaya eşlik etmek üzere Baş
kent Kahire 'ye çağırılmıştı. Beş yüz yet
miş Kölemen beyi ve başkanları Şahin 
Bey bütün maiyetiyle birlikte törene ka
tılacaktı. Mısırlılara, Araplara ve Osman
lılara yıllardan beri zulüm yapan Köle
ıneniere suçlarının cezasını ödetecekti. 
Mehmed Ali Paşa kıyıma, coğrafi duru
mun yardımıyla bir kurnazlık ve esrar 
katmıştı. Doğa tuzak yerini hazırlamış
rı. Kahice'den Mukartarn Dağı'na kadar 
giden dar yolun bir tarafı sarp kayalıklar
la kaplı, öteki tarafı uçurumlarla doluy
du. Valinin sarayı dağdaki kalede bulu
nuyordu. Tosun Paşa'nın ordusu da 
kışlalarda ve avlularda karargah kur
muştu. 
Mısır'ın intikamının önceden duyul
ması korkusuyla Mehmed Ali Paşa kı
yımla ilgili bilgileri en son anda komu
taniarına verdi. Komutanların hemen ar
kasında kıyıma daha fazla inanmış adam
lan vardı. Şafak sökerken komutanları di
van ında elinin ve gözünün altında top
lanmıştı. 
B ir gün önce, şeyhlerin, din adamlarının, 
Kölemenlerin ve ordu birliklerinin yü
rüyüş düzenini tespit etmişti. lık önce 
yeniçeriler, şeyhler, kadılar, din adam-
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ları ile komutanları Salih Paşa yönetimin
de Arnavut kuvvetleri geliyordu .  Onla
rın arkasından hiçbir şeyden kuşkulan
mayan Kölemenler değerli taşlarla be
zenmiş koşurulu atları ve maiyetleriyle 
görkemli bir b içimde ilerliyorlardı. To
sun Paşa'nın piyadeleri ve atlıları dolu si
lahlarıyla ölümün gölgesi gibi onları iz
liyorlardı. Çok dar olan yol iki atlının yan 
yana yürümesine bile yetmiyordu.  Mu
kattam Dağı'ndan aşağı inen bu pusu ye
rinde atlıların geri dönmesi, manevra 
yapması ya da kaçması olanaksızdı . •  

Kölemenler Tek Tek 
Aviandı 
Kalenin avlusunu terk edip, törendeki 
yerlerini aldıktan hemen sonra Arnavut
ların komutanı kalenin kapılarını kapat
tırdı ve kıyım işaretini verdi. Bu işaret 
üzerine yolun  kayalık kısmında mevzi
leneo piyadeler, rahatça n işan alarak 
Kölemenleri tüfek ateşiyle deviriyorlar
dı .  Kırıp geçiren i lk ateşten sonra sağ 
kalan Kölemenler kaleye sığınmak is
tedi. 
Yerin darlığı, ürken adar, yerdeki ceset
ler, rüfek ateşinin menzili dışına çıkma
larına fırsat vermiyordu. Yere atlayarak 
kılıçlarını çektiler, hiç olmazsa dövüşe
rek ölmek istediler. Ancak karşılarında 
yalçın kayalıkların ardına gizlenmiş tü
fekli piyadelerden başka düşman bula
madılar. 
Yaralanıp da yere düşenler Arnavutlar ta
rafından süngüleniyor, kafaları kesiliyor
du. Önderleri Şahin Bey'in cesedi boy
nuna takılan bir iple yerlerde sürükleni-
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yordu.  Tanıkların ifadesine göre, kale
nin çevresi gladyatörlerin kanlı bir sava
şından sonraki arenayı andırıyordu. Yer
lerde kan gölcükleri oluşmuştu. Zengin 
koşumlu azgın atlar, cesetlerin üzerinde 
koşup duruyordu. 
Kölemenlerin hizmetkarları, köleleri de 
açılan ateşten kurtulamamıştı. Ölenlerin 
pırlanta işlemeli kaftanları, sarıkları, de
ğerli hançerleri katillerin ganimeti oldu. 
Beş yüz yetmiş Kölemen'den yalnızca bir 
kişi, Emin Bey, Arap atının fedakarlığı 
sayesinde bir mucize kabilinden kıyım
dan kurtu ldu. Herhangi bir nedenden 
dolayı geciken Emin Bey, soydaşlarının 
ardından kale kapılarının kapanmasını ve 
açılan ateşi fark ettikten sonra kalenin ya
nında kendisine en yakın dağ yoluna 
doğru atını sürdü ve son hızla çöle doğ
ru kaçarak canını kurtardı. 

Kahire Üç Gün Yağınalandı 
Divanı üzerine sahte bir sessizlikle ku
rulmuş olan Mehmed Ali Paşa sıkıntı, 
içinde dışardaki gürültüleri dinlerken ba
şarıdan emin olmayan bir tavır içindey
di. Cellatların merhametiyle ölümden 
kurtulan kurbanlarının silah elde kendi
sini öldürmek için kaleye koştukların ı  
duyar gibi olmuştu. Ayaklarının dibine 
atılan kelleler yüzünün solukluğunu gi
derdi, fakat ağzını açtırmadı. Maiyetin
deki Cenevizli bir hekim nihayet, "Bi
zim için çok büyük bir gün Haşmetme
ap! "  diyerek sessizliği bozunca, su iste
di. Sunulan suyu sanki çok susamış gi
bi kana kana içti. M ısır artık tamamen 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun egemenli
ğine geçmişti. 

Padişah tarafından istenen ve vali tara
fından bunca kurnazlıkla gerçekleştiri
len bu kıyım, ileride yeniçerilerin başı
na gelecekler için de ilham olmuştu. Ci
nayet üzerine kurulmuş askeri bir bas
kı düzeni ancak kıyımla ortadan kaldı
rılabilirdi. Anarşi kıyım ı, kıyım da anar
şiyi doğurur. Bu yüzden kılıca dayanan 
devletler ne kadar talihsizdir! 
Kahire iki gün süreyle Kölemenleri öl
düren askerlerin yağmalarına ve aşırı ha
reketlerine sahne oldu. Askeri ödül ola
rak koca bir başkentin heybesine daimış
Iard ı. Mehmed Ali Paşa kendisine böy
le bir hizmette bulunanları durdurmaya 
cesaret edemiyordu. Üç gün boyunca sü
ren yağma, ırza tecavüz ve cinayetten 
sonra, Kahire'de sessizlik, orduda disip
lin sağlandı .  

Vehhahiler Hac Ziyaretini 
Önledi 
Cesaret ve zeka bakımından zamanından 
önce gelişmiş on altı yaşında bir genç 
olan Tosun Paşa, Vehhabilere karşı se
ferini başlattı. Bu mezhep adını ve dü
şünce sistemini, Beni Temim kabilesin
den Şeyh Abdülvehhab'dan alıyordu. 
O ülkeler için zengin sayılan bir babanın 
çadırında dünyaya gelen şeyh, d in ve 
edebiyat tahsili için Basra'ya gönderil
mişti. lslamiyetin zamanla bozulan saf
lığını düzeltmek gibi düşüncelerk do
lu olarak Mekke ve Medine'ye hac ziya
retinde bulunmuş, başka bir aşiretten bir 
kızla evlendikten sonra, Müslümanların 
kurallarına karşı çıktığı için o aşiretten 
kovulmuş tu. 
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Nihayet seksen beş yaşında arkasında İs
lamiyeti yenileştirmeye kararlı bir top
luluk bıraktıktan sonra ölmüştü. 
Çömezi ve komutanı Abdülaziz lran'a 
sald ırmış, kentleri yakmış, Mekke'yi 
eline geçirmiş, hac ziyaretlerini önlemiş, 
Şiilere karşı amansız bir mücadele açmış
tı. Onun oğlu Suud kırk bin Vehhabi'nin 
başında Osmanlılardan ve lranlılardan in
tikam almak için harekete geçmiş, Bağ
dat'ı ve Basra'yı tehdit etmişti. 
Arabistan'daki bu karışıklıkları önleyeme
yen padişah, Mehmed Ali Paşa'nın Mı
sır ordusu ile Vehhabileri ezmesini buyur
muştu. Mısır valisi, Müslümanlara yapı
lacak bir hizmetle Osmanlıların, Mısırlı
ların, Arapların gözünde parlamak için bü
tün gayretini harcıyordu .  Vehhabilerin 
ezilmesinin ve kutsal hac ziyaretlerinin 
açılmasının, adının bütün Müslümanla
rın kalbinde şükranla anılmasına neden 
olacağını çok iyi biliyordu .  

Kum Fırtınası Ate� Y ağdırdı 
Tosun Paşa Medine ile Mekke'yi yavaş 
yavaş fethetti. Çölü bu silahlı tarikattan 
tamamen temizlemek için sabırsızla
nan Mehmed Ali Paşa, ikinci bir ordu
nun başında 8 Ocak 1 8 1 3  tarihinde 
Mekke'ye7 hareket etti. 
Abdülaziz'in oğlu Suud altmış sekiz ya
şında öldüğü zaman, davasını sürdürme
ye kararlı dört oğul bırakmış n. Büyük oğ
lu Abdullah bin Suud Vehhabilerin ba
şına geçti. 

Bütün Arabistan geniş bir savaş alanı ha
line gelmişti. Biri Tosun Paşa'nın öteki 
Hasan Bey'in, üçüncüsü de Mehmed Al
i 'nin kendi yönetiminde olan üç kolor
duya ayrılan Mısır ordusu beş yıl boyun
ca yenilgiler ve zaferlerle Vehabbi asker
leriyle çarpıştı. 
Tosun Paşa ile Abdullah bin Suud'un 
arasında kurulan barış valinin Kahire'ye 
dönmesine fırsat verdi. Kahire'de, ordu
ya yerleştirmeye çalıştığı Avrupa usulü 
disiplinden hoşlanmayan komutanların 
isyanı bekliyordu onu. 
Mehmed Ali Paşa Kahire Kalesi 'ne ka
panırken, askerleri asileri temizledi. Av
rupa örneğine göre kurulan örgütler 
Mısır'ı tamamen disiplin altına aldı ve ül
kede huzur sağlandı. Tanıncıların ve ta
cirlerin zararına eline geçirdiği buğday 
ticareti hazinesini doldurdu. Sevgili oğ
lu Tosun Paşa, Yukarı Mısır'da vebadan 
öldü. 
Vehhabilei yeniden Arabistan'da karışık
lık çıkarmaya başlamıştı. Bu sefer Vali 
Mehmed Ali Paşa Vehhabilerin üzerine, 
onlara karşı savaşmasını iyi bilen oğlu İb
rahim Paşa'yı yolladı. 
İbrahim Paşa çölleri ve dağları aşarak 
Vehhabilerin başkenti Deriye'nin üze
rine ilerledi. Herbiri surlarla, kulelerle ve 
tabyalarla çevrili beş ayrı kent bir tek ad 
altında Vehhabilerin başkentini oluştu
ruyordu .  İnançla dolu, şehit olmak için 
gözleri dönmüş mezhep mensuplarının 
amansız savunması beş aydan beri kuşat-

7 2 1  Ocak 1 8 1 3  perşembe günü Tosun Paşa Cidde'ye girdi, hemen sevk ettiği atlıları 23 Ocak cumartesi günü Mek
ke'yi ve Hicaz' ı Vehhabilerden temizledi. 28 Ocak perşembe günü Ta if yeniden ele geçirilerek Hicaz tümüyle kurta
rıldı. Mekke ve Medine'nin anahtarları istanbul'a gönderildı. 28 Mayıs cuma hutbelerinden itibaren padişahın adına 
"Gazi" u nvanını ekledi. 
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mayı kıramamıştı .  Kurtulmak için mu
cize bekliyorlardı. 
26 Mayıs 1 8 1 8  tarihinde korkunç bir 
kum fırtınası öğle namazı sırasında İb
rahim Paşa'nın karargahı üzerine çöktü. 
Ateşler üzerine devrilen çadırlar tu tuşun
ca alevler karargahın dışında bulunan 
cephaneliğe sıçradı. 
Dört yüz sandık barutun, beş yüz sandık 
merminin, binlerce humbaranın patlama
sı on dakika süreyle dört bir yana ateş 
yağdırdı. 
Arpa ve buğday depoları tutuştu. Çev
reyi binlerce insan ve hayvan ölüsü 
kapladı. Felakete tanık olan Vehhabiler 
ordunun şaşkınlığından yararlanarak ka
rargahın üzerine atılmakta duraksamadı. 
Ancak kılıçlada yapılan uğraş sonunda 
geri püskürtüldüler. 

••size Cephane Verehilirim" 
İbrahim Paşa yazgısıyla yarışa girmişti. 
Kuşatmada ısrar etti . Kırk bin deve 
üzerinde getirilen yeni kuvvetler ve 
cephane kayıplarını karşıladı. 
Nihayet 26 Eylül 1 8 1 8'de Başkent De
riye'yi oluşturan kentferden dördüne ay
rı ayrı saldırdı. Abdul lah yanında beş 
yüz Sudanlı askerle beşinci kentte sı
kışıp kaldı. 
Deriye'nin son gününe tanık olan bir 
Fransız, Vehhabilerin ocağının söndürül
mesini şöyle anlatmıştır: 
"İbrahim Paşa 'nın iyi yürekli oluşu ce
sareti kadar dikkati çekti. Birkaç saat son
ra iki yüz askeriyle Abdullah, İbrahim 
Paşa 'nın çadırına geldi .  Abdullah, İbra
him Paşa'ya yaklaşarak elini öpmek is-

tedi. Ancak paşa buna engel oldu. Son
ra Abdullah'ı yanına oturtarak, halkın is
tememesine rağmen neden savaşı sür
dürdüğünü sordu.  
Abdullah, ' Kader böyle emrediyordu, 
şimdi savaş bitti' dedi. 
Paşa, 'Eğer hala devam etmek isterse
niz size cephane verebil ir im' d iye de
vam etti .  
'Hayır! Allah sizin ordularınızı muzaffer 
kıldı. Beni yenen sizin askerleriniz de
ğildir, bana ders veren Allah 'tır. '  
Ağlamak üzereyken İbrahim Paşa onu 
teselli etti. Vehabbilerin şeyhi barış is
tedi .  Üstün gelen ona her türlü olanağı 
sağladı. Fakat babası Mehmed Ali Pa
şa'nın buyruğu üzerine onu Deriye 'de 
bırakamayacağını, beraberinde Mısır'a 
götüreceğini bel irtti. Abdullah bir süre 
düşündökten sonra bir karara varması 
için yirmi dört saat süre istedi. Kahve ve 
çubuk içildikten sonra yine saygılı hare
ketlerle çıktı gitti." 
Rehin tutulan oğlu Suud serbest bırakıl
dı .  Ancak Abdu llah ' ın  kaçmasından 
kaygılanan İbrahim Paşa bütün atlıları
nı seferber ederek yolları tutturdu. 

İnançları Ya�adı 
Alınan önlemleri gören Abdullah, aile
sinin b,aşına bir felaket getirmernek için 
Mısır'a gitmeye karar verdi. Yirmi dört 
saatlik süreden önce İbrahim Paşa'nın ça
dırına döndü. Abdullah yaşamı güvence 
altına alındığı takdirde Mısır'a gelmeye 
razı olduğunu bildirdi. İbrahim Paşa ne 
babasının, ne de padişahın buyrukları
na karışamayacağını, ancak her ikisinin 
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de onu öldürtmeyecek kadar iyi yürek
li olduğunu açıkladı. Abdullah ailesini İb
rahim Paşa'ya emanet etti. Deriye'yi yak
mamasını ve Osmaolılara karşı silah çe
kenleri öldürmemesini rica etti. Bütön 
istekleri kabul edildi. Kahire'ye gelen 
Abdullah'a, Mehmed Ali Paşa çok iyi 
davrandı. Sohbet ederek çeşitli sorunla
rı rartıştı. Abdullah Mekke'den aldığı ga
yet değerli üç Kuranıkerim'i valiye arma
ğan etmek istediyse de, Mehmed Ali Pa
şa onları lstanbul'a götürmesini söyledi. 
Abdullah, lsranbul'a giderken, vali de �a
raydan onun bağışlanmasını rica etti. Üç 
gün kentte dolaş tınldıktan sonra Sulta
nahmet Meydanı'nda idam edildi. Veh
habiler mezhep olarak değil de askeri bir 
güç olarak onunla birlikte yok oldu. 
İnanışiarı ise çölün derinliklerinde ve 
Deriye'nin kalıntıları üzerinde sürüp 

gitti. Vehhabilere karşı savaş, Kölemen
Ierin yok edilmesi, geniş bir imparator
luk örgütlerine eşdeğerde olan ordu, do
nan ma ve yönetim Kavalalı tütün satıcı
sını yalnızca isıneo Babtali 'ye bağlı bir 
hükümdar yapmıştı. Uzun saltanat dö
neminin önemli unsuru olan sabrı ile 
Mehmed Ali Paşa, kendisinden Mısır'ı 
istemedikçe, Babtali'ye saygı lı davranı
yordu.  
Sultan II .  Mahmud da atalarının, paşa
ların bağlılığı üzerinde fazla durmama_ il
kesini benimseyere k kendisine sunulan 
saygıyı memnuniyetle karşılıyor ve bu
nunla yetiniyordu. Padişah imparatorlu
ğun içine düştüğü her bunalımda Mısır 
hazinesini ve ordusunu yardıma çağırı
yordu. Sulran Mahmud'un, Arapların ga
libinden, başkaldıran Yonanlara karşı ya
rarlanma anı yaklaşıyordu .  

Soldan sağa: Karakullukçu, AşçıbaŞI, Başcski, Bayraktar, Karakullukçu, Karallukçu. 
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36. BOLUM 

Sezar'ın Hakkı Sezar'a 
Manevi yaşantıda olduğu gibi d inde de 
bazı gizemli olaylar vardır. B ir milletin 
eski ya da şimdiki efendilerine karşı baş
kaldırma hakkı bu gizemlerden biridir. 
Suçluluk ya da erdem ne zaman anlaşı
lır? Özgürlük için zamanaşıını söz konu
su olabilir mi? Var olmak ya da yaşamak 
hakkının hükümsözlüğü olabilir mi?  
Hala yaşayan ya da henüz dirilmiş bir 
milletin üzerine vicdan ve din, sonsuza 
kadar mezar taşı koyabilir mi? Kulluk bir 
görev midir? Başlangıçta nefret edilen fe
tih, sonunda haklı ve kutsal olabilir mi? 
Fetihlere karşı silahianan yurttaşlar asi 
midir, yoksa yurtsever mi? Vicdan onla
rı mahkum mu etmelidir, yoksa haklı mı 
göstermelidir? 
Bunlara benzeyen bir sürü soruya, ezen
ler ve ezilenler tarafından taban tabana 
zıt yanıtlar verilir. Hıristiyanlık ise bu ko
nuda "Sezar'ın hakkını Sezar'a verin ! "  
sözüne uygun biçimde, haklı ya da hak
sız kuvvere kesin boyun eğilmesi görü
şünü öğütler. 

Fakat Hıristiyanlık doğaüstü düşünce
leriyle görünmeyen dünyayla meşgul 
olurken, dünyayı göz önüne almaz. Yer
yüzü, kutsal ruha isyan eden sefil bir 
madde gibi ayaklar altına atılmalıdır. 
Dünya yeryüzüne sahip olmak isteyene 
verilmelidir. 
Onun için yeryüzünde nefes alan, fakat 
sadece gökte yaşayan tanrının çocukla
rı vardır. Hıristiyanlık maddeye ve eşya
ya karşı duyduğu nefretten dolayı her 
türlü politik yasalardan kaçınmıştır. 
Buna rağmen Sezar Hıristiyanlık vicda
nını ezmek ve fatihlerin inancını egemen 
kılmak için çalışırken, Hıristiyanlık isyan 
ederek boyun eğmeyi reddediyordu. 
Ama Hıristiyanların özgürlüğü ellerinden 
alınırken bir şey yapmıyor ve ölüyordu. 
Kolların isyanını inkar ederken, ruhların 
isyanını benimsiyordu. Her ne kadar te
vekkülle boyun eğerse de, kendi elleriy
le zulüme bir sınır koyuyor, zulüm vic
daniara dakunduğu an isyan ediyor ve 
ölümün bağımsızlığını ilan ediyordu. 
Tarihte ne teorik, ne de pratik olarak 
milletlerio fetihlere direnmelerini ya 
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da isyan etme haklarını mahkum eden 
hiçbir hükme rastlanmaz. 
İnsan doğası bunun aksi olan hükme her 
çağda-karşı çıkmış ve doğal haklara ina
nan Hıristiyanlık, mahkum etmek ist�
d iği düşünceyi aslında kutsal kılmıştır. 
Hıristiyanlık yurtseverlerin zamanında 
ya da zamansız olarak ülkelerin i  kurtar
mak için yaptıkları girişimlerdeki suçla
rı ve erdemleri daima Tanrı'ya havale et
miştir. Ayaklanma hakkı suçlu sandalye
sine oturtulduğu zaman, vicdanlarla uğ
raşanlar tarafından değil de, ahlak tara
fından yargılanmıştır. ' Açıklanamayan 
bir sorun haklı olarak gizemli olaylar ara
sına alınmıştır. 

Yunan Milletine Tanınan 
Ayrıcalıklar 
Tarihin akışı içinde Mora'nın, Ege ada
larının, İstanbul 'un ve Anadolu kıyıları
nın eski sahibi olan Yunanlarırı, köhne
miş ve günah dolu imparatorluklarını sa
vunamayarak Osmanlılara kaptırdıkları
nı ve onların boyunduruğuna girdikleri
ni görmüştük. 
Yunan milleti fatihleri tarafından politik 
haktan men edi lmiş, fakat bir milletin 
esas yaşama unsurları olan dini, milliye
ti ve mülkiyeti korunmuştu. Ülkelerin
de egemen değillerdi, fakat Osmanlı uy
ruğu na girmiş sayılmazl:;ırdı. Gerçekte 
Yunan insanı, halkı ve yurttaşıydılar. Po
litik yaşantıda uygar milletierin sahip ol
duğu bütün haklardan yararlanıyorlardı. 
Babıali 'nin egemenliği altında tapınak
lanna, din adamlarına, patriklerine, se
çimle işbaşma gelmiş bölgesel hakimle-
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rine, gemilerine, ticaretlerine ve Orto
doks ayrıcalıkianna sahiptiler. 
Bazı insafsız paşaların saldırılarına ve ha
reketlerine rağmen nüfusları, zenginlik
leri, İstanbul'da Divan üzerindeki etki
leri, imparatorlukta hemen hemen tek 
başlarına yürüttükleri ticaretleri, deniz
ciliğe olan milli yatkınlıkları, askerlik ve 
kölelik dışında tutulmaları, onları aşağı 
yukarı bütün Osmanlı Devleti'nde efen
dileriyle eşit ve bazı konularda üstün du-

ı 
ruma bile getirmişti. Soylarından gelen 
prensler Transi lvanya 'ya, Sırhistan 'a, 
Eflak'a, Boğdan'a, Adalar'a başkan ola
rak Babıali tarafından seçiliyordu.  Di
van'ın dış politikası onların elindeydi. Ba
bıali 'n in Rum tercümanları neredeyse 
Osmanlı Devleti 'nin gerçek dışişleri 
bakimlarıydı. Boğaziçi'ndeki yalılar zen
ginliklerinin kanıtıydı. Romalılar tarafın
dan serbest bırakılmış köleler neyse 
onlar da Osmanlılar için öyleydi. 
Soyluların bir ayrıcalığı olarak, dünya 
üzerinde başka hiçbir millette buluna
mayan doğal dehaları, çabaları, t'ıysallık
ları, ikna yetenekleri, kölelik zihniyeti 
olan kurnazlıkları, bağış larını sömür
dükleri ve servetlerini paylaştıkları pa
şalara karşı gösterdikleri dalkavuklukla
rı, nihayet Osmanlılardan daha yüksek 
ve daha Avrupa düzeyinde olan eğitim
leri Yunanları imparatorluğun halkaları 
içinde en gelişmiş aristokrat halk yapmış
tı . Hemen hemen efendileri kadar'kala
balık, onlardan çok daha zengin on bir 
milyon Yunan, Batı Anadolu 'yu, Ege 
adalarını, Peloponez'i ve Osmanlı Avru
pası'nın öteki eyaJetlerini kaplıyordu. 
Fatihterin egemenliğinin uzun �;>askısı 
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milliyetlerinin daima mecut olan yayını 
kırmadan gergin tutmuştu. Ortak bir ırk, 
bir dil , bir din, kolayca bağımsızlık dü
şüncesine dönüşebilecek ol�n bir aile 
kavramını yaşatabilmişti. Ancak bağım
sızlıklarını ve haklarını istemeleri için fır
sat ve si lah kullanma alışkanlığından 
yoksunlardı. 
Kendi topraklarını koruyabildikleri gibi, 
fetih hareketlerinden sonra Karadeniz kı
yılarına, Makedonya'ya, Bulgaristan'a, İç 
Anadolu'ya ve Suriye'ye yerleştirilen Yu
nan kolonileri sayesinde topraklarını 
daha da genişletmişlerdi. Trabzon'dan 
Yafa 'ya, Yunan Denizi'ndeki Venedik 
adalarından Athos Dağı'na kadar kent
lerin ve kasabaların aşağı yukarı en ka
labalık ve en etkin halkı olmuşlardı. Gö
rünüşte Osmanlıların uyruğu idiler, ger
çekteyse egemen olanlar anlardı. 
Eğitilmiş oldukları kadar savaşçı olsalar
dı, çoktan politik egemenliklerini de ka
zanmış olabilirlerdi. Ancak onlara bağım
sızlıkları için gerekli askerleri adalar ve 
Pel'oponez verebilird i .  Çünkü Mora 
dağlarında eşkıyalık, kıyılarda ve adalar
da korsanlık, yalnızca o yörelerin tayfa
larında ve haydutlarında askerlik kavra
mını ayakta tutabilmişti. Yunan kur
nazlığı her tarafta, Yunan savaşçılığı ise 
ancak bir bölgedeydi.  
Bir milletten çok bir topluluk halinde bu
lunmalarına rağmen, bir millet ruhuna en 
fazla yatkın olan Mora ve adalardaki top-

!ulu k idi. Hiçbir zaman tamamen kabul 
edilmemiş bir fethin egemenleri, kötü 
bastırılmış üç isyanın her zaman yaşayan 
ruhları üzerine sürekli esen Avrupa dü
şünce sistemlerinin yakınlığı, Rusya ta
rafından destek göreceklerine dair umut
ları, 1 790 yılından beri hala dağlarda ya
şayan Rus Oriov kardeşlerin ajanları, 
Çeşme faciasının alevleri, Rusya'da ken
dilerini din kardeşleri olarak gösteren din 
adamlarının kehanetleri, nihayet Napol
yon 'un zulmünden kurtularak halka dö
nük ihtilaller ya da kurumlarla yeniden 
dirilen İ talya 'nın, lspanya'nın, Fran
sa'nın ve İngiltere'nin liberalizmi, Yuna
nistan' da özgürlük için sabırsızianan 
ruhları canlandırıyordu. 

Avrupa'daki Liberal ve 
Radikal Eylemler 
Fransa'nın 18 14  yılındaki istilasından 
sonra Çar Aleksandır, Avrupa krallarının 
Agmemnon'u1  olarak II .  Katerina'nın hı
yanetine sahip olsaydı, onun tarafından 
kışkırtılan ya da yalnızca cesaretlendiri
len Yunanistan uzun zamandan beri 
Sultan I I .  Mahmud'a karşı isyan duru
munda olurdu. Fakat, şunu teslim etmek 
gerekir ki Rus çarı, Yunanları, padişaha 
karşı değil kışkırtmak, ayaklanmaianna 
göz yummayı bile inatla reddediyordu.  
Bu yalnızca çarın su götürmez doğrulu
ğu değil, Yunanların kışkırtmalarına 
karşı çıkan politikası gereğiydi. 

1 Mykenai ve Argos'un efsanevi kralı, Akhaların Truva'ya karşı yaptıkları savaşta ordu komutanlığı yaptı. Agmemnon 
Akha donanmasını Aiulis'te topladı, fakat rüzgar olmayışı donanmanın yola çıkmasına engel oluyordu. Büyücü Kalk
has, Artemis'in Agamemnon' a kızdığın ı ve kızını kurban etmesini bildirdi. Agamemnon kızını kurban etmek üzere ha
zırlıklara başladığı sırada tanrıça genç kıza acıyarak yerine bir geyik koydu. Geyik kurban edilince rüzgar çıktı ve do
nanma hareket etti. Truva yenilince, ganimet olarak payına Kassandra düştü. 
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Napolyon'un düşüşünden sonra Avru
pa'da belirgin iki hareket ortaya çık
mıştı :  
Bunlardan biri kulluktan meşruti krallık
lar ve özgür milletler yaratan l iberal 
kimlikli hareketti. İkincisi ise temsili de
mokras iden ve basın özgürlüğünden 
yararlanarak yeni ihtilaller hazırlayan 
radikal demokrasi hareketiydi. 
N apoiyon'un neden olduğu yıkıntıların 
altından henüz kalkmış olan Napoli ,  
Roma, Piemonte, İspanya, İngiltere 
ve hatta Fransa için için kaynıyor, ke
sin özgürlüklerin in aşırılıklarından ya
rarlanmadan önce bütün anlaşmaları 
bozmak ve bütün tahtları sarsmakla teh
dit  ediyorlardı .  
Tehdit  altında kalan hükümdarlar ara
larında anlaşıyor, silaha sarılıyor, Trop
pau ve Laibach kongrelerinde kend i  
selametleri i ç in  düşünceler ini  tartışı
yorlardı. Bütü n  imparatorlukların da
vası, hükümdarları birbirlerine kefil ya
pıyordu .  
Yasal bir padişaha karşı Yunanistan 'da 
ayaklanmayı desteklemek, Batı'da aynı 
elin bastırmak istediği liberalizm volka
nını Mora'da açmak, Çar Aleksandır'a 
son derece akıldışı bir hareket olarak de
ğil, aynı zamanda bir suç olarak gözükü
yordu. Osmanlı İmparatorluğu'mın par
çalanması Sultan II .  Mahmud'un kişili-

ğinde sık sık düşman olan bir komşuyu 
ortadan kaldıracak, ama Avrupa'da po
litik bir din haline getirmek istediği taht
ların hukuksallık davası Yunan ihtilaliy
le zayıflatacaktı. 
Bu yüzden yakınındaki Yunanların bir 
ihtilal çıkartması için yaptıkları bütün 
önerileri sarsılmaz bir bilinçle geri çevir
di .  Çar, imparatorluğu için bilinmeyen 
bir yazgının gelecekteki armağanlarını 
beklemesini biliyordu. Padişaha karşı bir 
haksızlık borcu kalsın istemiyordu. An
cak her ne kadar ordularının çarı ise Ci e, 
kamuoyunun çarı değildi. Kuşkularına 
karşı şiddetle cevap vermek isteyen ka
muoyu, kışkırtmaları dolaplar haline 
dönüştürdü. Yunanların ilk oyunu, çarın 
haberi olmaksızın Rusya'da odaklaştı ve 
Aleksandır'ın ordularındaki Avrupa kö
kenli l iberalizmle gelişti. İsyanın te
melinde bir de aile intikamı yatıyordu. 
Oyunun ilk kurucusu, eskiden Ruslar
la işbirliği yaptığından kuşkulanılan ve 
bu yüzden Sultan III .  Selim tarafından 
aziedilen İpsilanti'nin oğlu Aleksandros 
lpsilanti2 idi .  

Yunan'a Özgürlük Çağrısı 
1820 yılında Viyana'yı ve Rus ordusunu 
terk eden İpsilanti, Boğdan ve Eflak asi
lerine ayaklanma işareti verdi. Fenerli 
Rumlardan Mihal Soutzo, Osmanlıların 

2 Aleksandros ipsilanti (Ypsilanti): Rus Çarı 1 .  Aleksandır'ın savaş yaveri ( istanbul 1 772- Viyana 1 828). Odessa'da ku
rulan ve eski Bizans imparatorluğu'nu diriltmek ülküsünü benimseyen Etniki Eterya Cemiyeti'ni yönetti ( 1 8 1 4) .  1 820'de 
başlayan Eflak ve Boğdan isyanlarında etkin rol oynadı. Etniki Eterya Cemiyeti üyeleri isyanın önce Mora'da başlama
sını istedikleri halde Aleksandros, Eflak ve Bağdan'da harekete geçilmesini uygun gördü. Böylece Rusya'nın yardımı
nı sağlamayı ve isyan hareketine Romanyalıları, Sırpları ve Bulgarları katmayı umuyordu. 1 82 1  'de Yaş kentine üç bin 
kişilik bir kuvvetle girdi. Fakat Osmanlı birlikleri Aleksandros'un kuvvetlerini dağıttı. Birkaç saldırıdan sonra Avustur
ya'ya çekildi ve orada tutuklandı. 1 827 yılına kadar hapiste kaldı ve bir yıl sonra da öldü. 
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adına E flak'ı yönetiyordu. Padişahın 
buyruğunda o eyaleri boyunduruk altın
da tutmak için getirilmiş olan Arnavut 
birliklerinin İpsilanti'nin ajanları tarafın
dan ayartılmasına göz yumdu. 
İki yıldır bulunduğu voyvodalıkta iyice 
servet yapmıştı. İstanbul'a dönüp Di
van'ın intikamına hedef olmak ile isyan
cdara karşı savaşarak soydaşlarına ihanet 
etmek arasında bocalamıştı. Daha sonra 
asilerin eylemlerine aldırmamış, serveti
ni Avrupa'ya kaçırarak Eflak'tan ayrılmış
tt. Asiler, Yunan milletinin temsilcisi 
adını alan İpsilanti 'ye bağlılık yemini et
ti. Kısa zamanda Bağdan'ın başkenti 
Yaş'ta isyancılardan oluşan bir ordu kur
dular. Oradan Eflak'a, Boğdan'a, Sırbis
tan'a, E pir'e ve Mora'ya dağılan ajanlar 
milyonlarca adamı özgürlüğe çağırd ı. 

Il .  Mahmud'un Düşüncesi 
Çağın başlangıcından beri Osmanlı İm
paratorluğu 'nun ve özellikle Pelopo
nez'in  durumu Hıristiyan toplulukların 
kurtulmasına ve İslamiyet'in parçalan
masına uygundu. Devletin eski kuvve
ti olan yeniçeriler disiplin ve değerce bo
zulmuşlardı. Dışarıda Avusturya ve Rus
ya'ya karşı imparatorluğu savunmakta 
aciz kalırlarken, içeride padişahları indi
rip çıkartan ya da boğan huzursuzluk 
kaynağı haline gelmişlerdi. 
E rdemli  ve tal ihsiz Su ltan I I I .  Se
l im'in,  iki kez yeniçeri isyanına hedef 
olduktan sonra feci şekilde öldürülme
si üzerine tahta geçen genç Padişah Sul
tan I I .  Mahmud, sarayında bir hüküm
dardan çok onların bir tutsağı gibi ya
şıyordu. Ta beşikten beri yeniçeriterin 

küstahlıklarına ve suçlarına tanık olan 
bu hükümdar bu ocağın yok edi lmesi
ni düşü nüyordu.  
Ancak genç ve çekingen olan bu padi
şah kişiliğiyle şöhret sahibi olmadığın
dan ve tasarılarını gerçekleştirecek güç
leri elinde bulunduramadığından, kini
n i  saklamak ve son darbesini vurmadan 
önce yeniçerileri halkın gözünden düşür
mek zorundaydı. Yeniçeriler de neden 
oldukları anarşi, seferberlik anındaki 
isyanları, Avusturya ve Rusya ile yapılan 
savaşlarda gösterdikleri korkaklık ve 
zayıflık yüzünden Osmanlıların gözün
de zaten düşmeye başlamışlardı. Bu 
görkemli imparatorluğun çöküşü yapılan 
her anlaşmada, elden giden kalelerde, 
eyalerlerde ve komşu devletlerin durma
dan daralttıkları sınırlarda kendini orta
ya çıkarıyordu. 

Ayaklanmalar ve Osmanlı 
Devleti 
Dıştaki yenilgiler yetmezmiş gibi, şim
di de imparatorluk içinde, E pir ve Mo
ra' da çıkan yeni bir İskender Bey, çökü
şü hızlandırıyordu. Bu adam Osmanlıla
rın içinden çıkan Yanya Beyi Tepedelen
li Ali Paşa'dan başkası değildi. Son çağ
ların yetiştirdiği en kahraman, en hile
ci karakterlerden biri olan bu paşa, savaş
lardan ve sefahat yaşamından hiç etki
lenınemiş olarak politik ihtirasını devam 
ettirmişti. E pir'in ortasında bir vadide bin 
türlü dalavereyle Osmanlıları ve Hıris
tiyanları kullanıyor, efendisinin kudre
tini dengeliyor ve imparatorluğu askıda 
tutuyordu. 
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Padişahtan adeta bağımsız olarak çeşit
l i  geleneklere, diniere ve yasalara sahip 
toplulukları yöneten paşaların, Babı
ali 'den aldıkları yetkileri Babıali'ye kar
şı kullanarak sarayı kaygılandırdıklarırıı 
görmüştük. 
Bu kısa süren ayaklanmalar ve bağımsız
lık eylemleri devleti parçalamıyor, ancak 
rahatsız ediyor ve isyan genellikle baş
kaldıranla birlikte ölüyordu. 
Osmanlı Hanedam'na karşı saygıda ku
sur etmeyen bu isyan larda, hiçbir zaman 
irsi bir yön bulunmazdı. Böylece devlet
ten koparılan eyaJetler ve biriktirilen ser
vetler er geç saraya dönerdi .  Osmanlı 
Devleti'nde ayaklanmalar bir ömür bo
yu sürer, ama imparatorluk her zaman 
ayakta kalırdı . 

Tepedelenli Ali 
Tepedelenli Ali Paşa Arnavut, Yunan ve 
Hıristiyan kökenli, İslam gelenekli bir ai
leye mensuptu. Babası Veli Bey, ailesin
den kalan mirastan kardeşlerinin açık
gözlülüğü sayesinde yoksun kalınca, 
E pir eşkıyaları arasına katılmıştı. Tepe
delen kentine bir avuç adamıyla giren 
Veli Bey, kardeşleriyle çekiştiği evi on
larla birlikte yakmış ve intikamını almış
tı. Bu eyleminden sonra me�hur ve kor
kulan bir adam olmuş, kentin ağalığına 
getirilmiş ve bir beyin kızıyla evlenmiş
ti. Irkının bütün enerjisini, ihtiraslarını 
ve zal imliklerini çocuklarına intikal et
tiren bu anneden Ali ile bir kız çocuğu 
dünyaya geldi .  

Veli Bey genç yaşında ölünce karısı 
entrika, aşk ve silah yoluyla kocasının el
de ettiği kenti çocuklarına kazandır
maya karar verdi. Kadınca davranışları bir 
kenara atarak, savaşçı elbiseleri giydi, si
laha sarıldı. Yukarı Arnavutluk'un aşiret 
başkanlarını cesareti, güzelliği ve aşkıy
la coşturdu. Tepedelen'i çekişen öteki 
aşiretlerle savaşa tutuştu. YeniJip tutsak 
düştükten sonra, civardaki Kardiki ken
tine sürüldü. Fidyesini ödeyep bir Rum 
tarafından kurtarıld ı ve tekrar Tepede
len'e döndü. Aı-ıcak bu sefer kendisrni 
oğlu Ali'yi savaş, hile ve intikam için ye
tiş tirmeye adadı. Ali ergenlik yaşına 
gelince arkadaşlarıyla hayvan sürülerin i  
yağmalamaya, kasabalara baskın yapma
ya başladı .  

idamdan Kurtuldu 
Bir mücadeleden kaçtığı için evinden 
kovulan Tepedelenli  Ali, eski bir şato
nun yıkımısında bir hazineye rastladı. 
Bu parayla otuz palikarya3 kiraladı ve 
bölgeyi kasıp kavurmaya başladı. Arna
vutluk beylerbeyinin askerleri tarafın
dan yakalanıp Berat'a götürüldü. ldam 
edilecekken gençliğini ve güzelliğini 
fark eden beylerbeyi onu annesine ia
de etti. 
Bağışlanan ve Tepedelen'e dönen Ali, 
Delvine paşasının kızı Emine'yle evlen
di .  Bu birleşme ona hem aşkı, hem de 
ihtirası tattırmıştı. Kayınbabasının gü
venini  kazandıktan sonra, 1 790 yılında 
Ruslar tarafından kışkırtılan Yunan is-

3 Osmanlı imparatorluğu yönetimindeki Kuzey Yunanistan i le  Epir'de isyan eden ya da eşkıyalık yapan Rumiara ve 
Hıristiyan Arnavutlara verilen ad. Bunlara haydut anlamına gelen "kleftis" de denmiştir. 
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yanını desteklemesi. için onu ikna etme
ye çalıştı. 
Bu yüzden poli tikaya kurban giden 
Delvine paşası, Osmanlılar tarafından 
Manastır'da idam edildi. Ali, kız karde
şinden kocasını zehirleyerek öldürme-

. sini istedi. Kız kardeşi cinayet işlerneyi 
reddedince Ali eniştesini, onun karde
şi Süleyman'a öldürttü ve kız kardeşini 
Süleyman'a verdi. 
Bir süre sonra yeni Delvine paşasını or
tadan kaldırmayı düşünen Babıali'nin ni
yetlerini öğrenen Ali kısa sürede paşa
nın güvenini kazandı. Bir gün evinde 
verdiği yemeğe davet ettiği paşayı katil
lere öldürttü, kafasını keserek lstanbul'a 
yolladı. Kendisine ödül olarak paşa rüt
besiyle Tesalya Valil iği verildi. Topla
dığı servetle kısa sürede E pir'in en zen
gin valiliklerinden biri olan Yanya Paşa
lığı 'nı satırı aldı. 

Tepedelenli Ali 'nin 
Dengesiz Eylemleri 
Atalarının dini olduğunu iddia ettiği 
Hıristiyanlığa özel bir yakınl ık göstere
rek Yunanları elde etmesini bildi. Top
lantılara Yunanları da çağırıyor, gerekli 
gördüğü durumlarda hem Osmanlılar
dan, hem de bunlardan yararlanıyordu. 
Rumlarla gizlice Meryemana'nın onuru
na kadeh kaldırıyordu.  
Zeki ve haris yönetimi sayesinde Yanya 
Gölü ortasında inşa edilmiş sarayında 

sakladığı muazzam bir servete kavuştu. 
Bu servet sayesinde parayla asker tura
biliyordu.  
Padişaha başkaldıranları ezmek bahane
siyle komşu vilayetleri yavaş yavaş fet
hetti. Annesinin tutsaklığı sırasında ona 
kötü muamele eden bir Epirliyi bu fe
tihleri sırasında ele geçirince zavallıyı 
ateşte kızarttı. Uzuvlarını kerpetenle 
koparttı. Osmanlılara hizmet etmeyi 
daha elverişli bulduğundan, Rus kışkırt
masıyla ayaklanan Sulyotlara4 karşı sefer
ler düzenledi. Topraklarını işgal etti. 
Emrinde otuz bin kişilik Müslüman bir 
ordu toplamıştı. Epir Aslan' ı  lakabı her 
tarafta adından önce söylenir olmuştu. 
Korfu Adası'na egemen olan Fransa, gu
rurunu okşamak ve Adriyatik Rumları
nın ayaklanmasına destek vermesini 
sağlamak iç in elçiler ve generaller gön
deriyordu . Gelen elçi leri ölçülü karşı
lıyor, onları Yanya'nın güzell ikleriyle 
ağırlıyordu. Yunan şairlerinin sarayında 
en güzel ş iirlerini  söylemesine izin ve
rirken, Yunan davas ı için ayartılan Vi
din Paşası Pazvandoğlu'nun üzerine 
yürüyordu.  Kendi eliyle E pir'in en  gü
zel kızıyla evlendirdiği Fransız genera
li tutukluyor, zincire vurdurarak Yedi
kule'de idam ed ilmesi için lstanbul 'a 
yolluyordu. 

Karısı Korkudan Öldü 
Talihi  gülüyordu .  Yokluğu sırasında 
Yanya'yı yönetmekle görevli olan oğlu 

4 Arnavutluk'un Çamlık tarafında ve V anya'nın kırk beş kilometre güneybatısında, dağlık bir yerde bulunan Suli ka
sabası halkına verilen ad. Suli halkı (Sulyotlar), Hıristiyan Arnavut'tur. Osmanlılar zamanında çevrelerindeki halka bir
likte silah taşıma hakkına sahip ve savaşlarda devletin ordusu yanında savaşmakla yükümlüydüler. Zaman zaman dev
lete başkaldırdılar. 
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Muhtar, Yanyalı genç ve güzel bir Rum 
kızına duyduğu aşktan ötürü babasının 
hiddetini ve kuşkularını uyandırdı. 
Ali Paşa, Tesalya'da yapılan bir seferi ba
hane ederek oğlunu Yanya'dan uzaklaş
tırdı .  Geceleyin oğlunun metresinin 
evine girdi. Genç kızı zincire vurdurarak, 
oğullarıyla gizli i lişkilerde bulunan öte
ki on beş genç kızla birlikte zindana at
tırd ı. Sabahleyin de hepsini gölde boğ
durdu . Egemen olduğu vilayetlerde 
Rumların kanı oluk gibi akıyordu. Karı
sı Emine, akşam eve gelince suçsuz Hı
ristiyanların bağışlanması için ayakları
na kapanmıştı. Tepedelenli Ali ağır ya
nıtlar verip sert davrandığı karısını öyle
sine korkutmuştu ki, kadın sabaha kar
şı öldü. Öfkesinin sonucu olarak oğulla
rının annesinin ölümüne neden olduğu 
için daima vicdan azabı çekti. 
Padişah ile yeniçeriler arasında devam 
eden uzun mücadeleler sırasında bazen 
Divan'ın, bazen asilerin tarafını tutarak 
politikasını dengelemesini bilmişti. Bir 
seferinde de, seksen bin askeriyle Edir
ne kapılarına kadar dayanmıştı. Her iki 
taraf için de korkulu olan, ama aslında 
Osmanlılardan çekinen Tepedelenli Ali 
Paşa İstanbul'a h içbir zaman gitmemiş 
ve tahtın sadık bir hizmetkarı olarak gö
zükmüştii. Kendi başkentini güçlen
dirmiş, oradan bazen kıyım yaparak, 
bazen okşayarak bütün Yunanistan' ı  
yönetmişti. E n  ufak bir  hareketiyle ona 
fazla sivrilmiş gibi gözüken Moralı ön
derler, Arnavutların ku rşunları ya da 
yarağanları altında can vermişlerdi. 
Yanan bir Rum kasabasında gördüğü on 
iki yaşındaki V asiliki adındaki kızın gü
zelliğine hayran kalmış, onu yanına al-
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mış, haremine sokmuş, yetiştirdikten 
sonra onunla evlenmişti. 

Tepedelenli Kuşatıldı 
Altmış yaşına eriştiği o çağlarda serveti
nin bir kısmını ajanları sayesinde İstan
bul'da dağıtarak padişahların ve vezirle
rin desteğini hiçbir zaman kaybetmedi. 
İki oğlu, Muhtar ve Veliyeddin paşalar, 
Mora'da ikincil eyaJetler olan Makedon
ya ve Tesalya 'da valilik yapıyorlardı. 
Gözü pek Tepedelenli 'n in, iki ırkı k.or
kutarak ya da umut vererek yönettiği 
Mora, böylece bir ailenin boyunduruğu 
altına girmişti. Ali Paşa bununla da ye
tinmeyerek kendine yeni güçler bulmak 
amacıyla Fransızlar ve İngilizlerle il işki 
kuruyordu. 
Yunan halkı arasında çıkan isyanların so
rumlusu olduğuna inandığı Tepede
lenli Ali Paşa'yı ortadan kaldırmaya ka
rar veren Sultan II .  Mahmud, mizacı ge
reği Yanya valis ine açık bir savaş açtı. 
Böyle bir savaş, imparatorluğu na isyanın 
büyümesine yardımcı olan ikiyüzlü po
litikadan daha az zarar verecekti. En bil
gili, en savaşçı komutanlar tarafından yö
netilen orduları iki yıldan beri Ali Paşa'yı 
kapandığı kalelerinde kuşatıyordu. Sur
larının arkasında sakin görünen Ali Pa
şa, karşısına gönderilen vezirleri ya satın 
alıyor ya da kandırıyordu. 
Mücadelesini sürdürürken padişaha kar
şı saygılı bir kul gibi görünmeyi ihmal et
miyordu. Yanya halkı ise özgürlükleri 
üzerinde kesin söz sahibi olan paşayı ırk
ların ın katili ya da kurtarıcısı olarak gö
rüyor ve bir tavır almaktan çekiniyordu. 
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İki Din ve Irk Boğaz Boğaza 
Aleksandros lpsilanti 'nin bildirileri ve 
ajanları, Mora'da bağımsızlık işaretini 
vermişlerdi. İlk Yunan ayaklanmaları sı
rasında önderlik yapan ve yakınları-Os
manlıların palası altında can vermiş olan 
Kolokotroni adındaki Rum, o zamandan 
beri sürgünde bulunduğu Zanta Ada
sı'ndan Mora'ya gelmiş, dağlardaki çe
telerini toplamaya başlamıştı. 
İyi bir konuşmacı, din adamı ve savaşçı 
olan Patras Başpiskoposu Germanos, 
mağaralarda din adamlarını toplayarak ki
lise çevresinde yapacakları eylemleri 
görüşüyordu.  Hıristiyanları inançs ıziar
dan sonsuza kadar ayrılmaya, rahipleri de 
karıları ve çocuklarıyla dağlara çıkarak 
Osmanlılara karşı kutsal savaşa katılma
ya zorluyordu. 
Çağrısı üzerine kentler ve kasabalar bo
şaldı. Bu yalnızlıktan şaşkına dönen 
Osmanlılar, kolayca boyunduruk altına 
almaya alıştıkları bu insan sürüleri üze
rine yaptıkları saldırılarda her defas ında 
geri püskürtüldüler. Böylece daha dün 
egemen oldukları kentlerin kalelerine 
kapandılar. 
Makedonya, Tesalya, Epir, Akarnania, 
Etolya, Peloponez, Eğriboz ve adalar, za
limleri ve köleleri yiyip bitiren, deniz ve 
karada geniş bir savaş alanı haline gelmiş
ti. Düşmaniarına karşı yeni düşmanların 
ortaya çıkmasından memnun kalan Te
pedelenli Ali Paşa, bir zamanlar ezdiği sul
yotlara kalelerini ve toplarını geri verdi. 

Osmanlılara direnmeleri için cephane ve 
top sağladı. Dağlardan inen köylüler kar
şısında kentler ayaklanıyor, Osmanlıla
rı öldürüyorlardı. Kaçınayı başaranları ise 
kalelere kapanmaya zorluyorlardı. 
Özgürlük için yapılan kıyım ve suçlar, 
zulüm dönemlerinde yapılanlan aratıyor
du. Peloponez hilal devrinde olduğu gi
bi haç döneminde de ateş ve kan içinde 
kalmıştı. Üç yüz yıldır süregelen kölelik, 
üç yüz yıllık baskının intikamını alıyor
du. Her iki ırk, her iki din de aynı sayı
da kurbana, aynı sayıda eellada sahipti. 
Avrupa bu ateşten ve dökülen kandan 
dehşete kapılmıştı. İki ırk, iki topluluk, 
iki din denizierin üzerinden Pindos ve 
Tesalya 'nın tepelerine kadar boğaz bo
ğaza geliyordu. Patras, Missolonghi ha
rabeye dönmüştü. Tesalyalı şair tarafın
dan kaleme alınan ayaklanma ve umut
suzluk marşı, kutsal kilise ayinleriyle bir
likte her tarafta söyleniyordu. 
Yunan şairinin bu marşı üzerine Osman
lılar yüksek yerlere ya da Tripolis, Mo
nemvasia, Koron, Modon, Navarin gibi 
güçlü kaleleri olan kıyı kentlerine çeki
liyorlardı. B ir Hıristiyan örgütün başın
da olan Vladimiresko bir avuç Arnavut'la, 
Ef1ak'ın başkenti Bükreş' i  eline geçirdi. 
Kararsız bir durumda olan Aleksandros 
İpsilanti, Bağdan'ın başkenti Yaş'ın çev
resinde Rusların iznini bekliyordu .  
Bir  süre sonra Osmanl ılar tarafından 
saldırıya uğrayınca E tniki Eteryacılarla5 
birl ikte dövüşerek Avusturya toprakla
rına sığındı. Orada Avrupa'nın ilgisizli-

5 (Yunanca ethnos=millet ve etairos=arkadaş, ortak'tan) Gizli bir Yunan derneği. Bu dernek, Osmanlı imparatorlu
ğu'ndan ayrılarak bağımsız bir Yunanistan kurma amacıyla, ilk kez 1 8 1 4'te Odessa'da Yanyalı Athanasios Tsakaloph 
ve iki arkadaşı tarafından kuruldu . Önce çal ışmalar ını  g izli yürüttü .  B i rçok yabancıdan maddi yardım 
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ği ve soydaşlarının kuşkuları altında 
ölüp gitti. 

İstanhulda Kanlı Eylemler 
Yunan davasının Avusturya ve Rusya ta
rafından desteklenmemesi, İpsilanti'nin 
yenilgisi Mora ve adalardaki Rumların 
umudunu ve cesaretini  kırmamıştı. Ef
lak ve Bağdan'da kuramsal ihtilalcileri 
harekete geçiren güç, politika, liberalizm 
ve ihtirastı. 
Mora'daki dağlar ve adalarda halkı ayak
Iandıran güç ise soy, yurt ve din kavra
mı olmuştu. Böyle isyan için, zafer ya da 
ölümden başka sonuç yoktu. 
Din, soy ve yurt tutucu! uğu da Osman
lıları etkiliyordu. Onlar için, atalarının fet
hettiği ve İslamiyerin egemen olduğu 
adaları ve kentleri yeniden tek tek fet
hetme sorunu ortaya çıkmıştı. Padişah is
yanı bastırırken ayaklanan halkı ölüm
den ve yoksulluktan uzak tutmaya çalı
şacaktı. Çünkü bütün servetleri ve kud
retleriyle altı milyon Yunan 'ın yok edil
mesi Babıali için bir intihardı. 
Ancak sinidenen ve geleceğinden kay
gı duyan yeniçeriler ve halk kurtuluşu 
Hıristiyanların yok edilmesinde görüyor 
ve duydukları korkuyla orantılı biçimde 
idam ve vahşet yapılması için Babıali'yi 

sıkıştırıyorlardı. İstanbul 'da idamlar bir
birini kovalıyordu .  Yeniçeriler savaş
maya gideceklerine adam boğazlıyorlar
dı. Müslümanların kapıldığı telaş zulüm
lerin i  artırmıştı. 
Osmanlıların yok edilmesi için bütün Hı
ristiyanlığın birleşerek harekete geçtiğin
den söz ediliyordu. Kaygı taşkınlığı, 
taşkınlık cinayeti doğuruyordu. İstan
bul'da oturan Eflak ve Boğdanlı büyük 
aileler dindaşlarıyla işbirliği yaptığı ge
rekçesiyle idam edildiler. 
Yunanlar evleri ni ve servetlerini tl!rk 
ederek Odessa 'ya kaçtı. Kaçamayanlar
sa evlerinin bir köşesine saklanmak zo
runda kaldı. Büyükdere'de oturanlar, 
Aleksandros İpsinati'ye karşı Boğdan'a 
gönderilen ve arkalarında düşman bırak
mak istemeyen birlikler tarafından yok 
edildi. 
Bu, Paris'te 92 Eylülü6 denen ve aynı taş
kınlıkla aynı hiddetten doğan kıyıının bir 
benzeriydi. Değişik iklimler altında ay
nı suçlar işleniyordu. 
Ayaktakımı İstanbul'un iki yakasında iş
leyen kayıklarda yakaladığı Rum tacir
leri denize atıp boğuyordu.  Babıali, dü
zeni ancak İstanbullu büyük ailelere 
mensup Rumlardan iki yüz tanesini ye
niçerilerin palalarına teslim ederek sağ
ladı. Basit halkın peygamberleri olan der-

gördü. 1 8 1 8'de istanbul'u merkez edindi. Çalışma alanını bütün Yunanistan, Adalar 'Je Karadeniz' e kadar genişlet· 
ti. 1 82 1  'de Yunanistan zenginlerinden ve bazı Avrupalılardan gizli yardımlar görerek ihtilal yapmaya kalktı. Başanya 
ulaşamayınca bir süre de gizli çalıştı. 1 2  Kasım 1 894'te yeniden ortaya çıktı. Amacı, Osmanlı Devleti'nin zayıflığından, 
iç ve dış düşmanlarla uğraşmasından yararlanmak, Rumlarda milli duygular uyandırmak ve Yunanistan'ın bağımsızlı· 
ğın ı hazırlamaktı. Girit isyanına karıştı. Makedonya'ya binlerce silahlı Rum yollayarak 1 897 savaşının çıkmasına yol aç· 
tı. Etniki Eterya 1 899'da silahlarını ve üç yüz bin drahmiyi bulan parasını Ethnikon Skopentirion'a teslim ederek da· 
ğıldı. 
6 Fransız ihtilali sırasında 1 792 yılının Eylül ayında sınırdaki yenilgilerin intikamını almak isteyen Sans Culotte'lar (bal· 
dırıçıplakiJr, donsuzlar), şüpheiiiere karşı toplu kıyıma girişmişlerdi. Bu olay, Fransız ihtılali tarihine bu adla geçmiştir. 
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vişler hakkında Hıristiy-anların bütün 
Müslümanlara karşı bir kıyım hareketi
ne girişeceklerini yayıyorlardı., 
Div�n, dışişleri te,rcümanHırındap Moruz
zi'nin, İpsilanti'den mektup aldığı ba-ha-
nesiyle kafasını vurdurdu. r 

Patrik İ dam Edildi 
Seksen dört yaşındaki Ortodoks Patriği 
Grigorios, Paskalya dolayısıyla kürsüye 
çıkarken yakalandı ve 22 Nisan 1821  'de 
Panikhane'n in orta kapısında asıld ı .  
Başkentin bütün Rum kilise başkanla
rı aynı gece evlerinden alındı ve kilise
lerin kapılarına asıldılar. Parçalanmış 
cesetlerin başında nöbet tutan yeniçeri
ler Hıristiyanların cenaze töreni yapma
larına engel oldu. Üç gün teşhir edilen 
cesetler fakir Yahudilere teslim edilerek 
denize artırıldı. İstanbul limanı ve Boğaz 
kıyıları dalgaların getirdiği cesetlerle 
dolmuştu. İda!ll edilenlerin, sürülenie
rin karıları ve kızları köle pazarlannda sa
tıldı. 
Divan'da Rumların toptan yok edilme
si görüşülüyordu.  Padişah böyle bir öne
riyi geri çevirdi ve yapılan zorbalıklan Hı
ristiyan güçlerin gözünde hafifletmek 
amacıyla sadrazaını azlerri. Avrupa olup 
bitenleri şaşkınlıkla izie'rken ve dehşet
ten irkilirken, h içbir devlet isyan nede
niyle kaynflşmış Hıristiyanlık davasına 
sahip çıkmıyordu. Donanınayı Hüma
yun'u harekete geçiren ve başına Kara 
Ali Paşa'yı atayan 'padişah, amiraline 
Peloponez'in küllerini getirmesini ve 
dağlarını yakmasını buyurdu.  

Adalarda Osmanlı Kıyımı 
İstanbul'daki kıyımdan ve Osmanlı do
nanmasının sefere çıkmasından sonra 
Ege adalarındaki Rumlar ticaret amacıy
la ellerinde bulunan gemileri silahlandır
maya başladı. Sonunda Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun donanmasına kafa tutacak 
bir donanma ortaya çıkardılar. Gözü 
pek denizcilerden Tombasis, "Themis
tokles" adlı geminin komutanı oldu ve 
asilerin büyük amirali seçildi. Tek başı
na yakaladıkları Osmanlı gemilerini wok 
ediyorlar ve Osmanlıların zulmünü tak
lit ederek ellerine geçirdikleri tutsakla
rı ve hacıları boğuyorlar, denize atıyor
lar, köle pazarlarında satıyorlardı. 
Hep birden zengin ve kalabalık Sakız 
Adası'na saldırarak adayı ellerine geçir
diler. Zenginliği ve Osmanlılara yakın
lığı dolayısıyla başkaldıranların intika
mından korkan Sakız Adası halkı, isya
na katılmayı kabul etmiyor ve ihtiyarlar
dan meydana gelmiş bir heyeti lstanbul'a 
göndererek Divan'ın kendilerini saydaş
larından korumalarını istiyordu.  
Babıali gelenleri rehin e olarak alıkoydu 
ve üstelik bağlılıklarını cezalandırdı. 
Naksos, Andros, Paros ve hemen hemen 
öteki bütün adalar Psara'nın çağrısına 
uyarak ayaklandı ve buralarda Osmanlı 
kıyıını oldu. 

Tepedelenli Direniyor 
Bu karşılıklı savaşlar ve kıyım sırasında 
Epir'deki Osmanlı ordusunun başında 
bulunan Hurşid Paşa kuvvetlerin in ya
rısıyla Peloponez isyanını bastırmaya 
uğraşırken, öteki yarısıyla da Tepedelen-
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l i  Ali Paşa'yı başkentinde kuşatmayı 
sürdürüyordu. Burçlara sedye üzerinde 
gelebilen Ali Paşa yaptığı umutsuz bir 
saldırıdan üstün çıkınca, eline geçirdiği 
tutsakları Hurşid Paşa'ya yolladı. 
Askerlerin bağlılığına ve kalesinin gücü
ne güvenen Tepedelenli, iki milleti 
kasıp kavuran ateşi izliyor, ortaya çıkmak 
için hangi tarafın Galib geleceğine bakı
yordu.  Kız kardeşi ölmüştü.  Sevgili Va
siliki'si sertlik ve zulüm içinde geçen ya
şamından sonra ihtiyarı aşkıyla teselli et
mesini biliyordu .  
Buna rağmen, bir süre sonra artan saldı
rılar ve güçler karşısında kalesini terk 
ederek Yanya Gölü ortasındaki sarayı
na çekildi. Çevresi suyla çevrili , toplar
la donatılmış, bombaların etkisinden 
uzak mahzeninde, sadık köleleri tarafın
dan hizmet ediliyor, karısı tarafından se
viliyor, arada sırada dışarıya baskın ya
pıyor ve yaşamının sonuna yaklaştığını 
hissettiği halde şan ve aşktan vazgeçe
miyordu. 
Avrupalı aydın çevrelerde de Yunanis
tan adı, din birliği, insanlar arasında 
ruh yakınlığı, aralarına layık zaferler el
de eden asilerin şöhreti ve ölümsüzlüğe 
erişmiş kentlerinin anılarıyla büyük il
gi uyandırıyordu.  Çoban bir halkın ve 
güçlü bir imparatorluğun ordularına kar
şı yapılan savaşların, balıkçı kayıkları ta
rafından yakılan donanmaların, yağma
ların, kitle halinde göçlerin, eyaletlerde
ki kıyımın, bir taraf için vahşet, öte ta
raf için yiğitlik sayılan kanlı olayların ef
sanevi öyküleri, Avrupa'da Yunan bağım
sızlık davasının yandaşlarını her geçen 
gün çoğaltıyordu. 
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Yunan'aAvrupa'dan Her 
Türlü Destek Geliyordu 
Avrupa'da herkes, geniş b ir alan içinde 
özgürlük ve haçın bir düşüp, b ir kalka
rak yaptığı uğraşı izliyordu.  Avrupa'nın 
doğu ucunda çekişen iki ırk ve iki dinin 
Hıristiyan dünyası önünde ölüm kalım 
mücadelesi yaptığı izlenimi ortaya çıkı
yordu.  
Heyecanından ve acıma duygusundan 
başka politika bilmeyen kamuoyu, Yu
nanistan' ın her titreyişinde cellatlah 
karşı nefret, ölenlere karşı hayranlık 
ç ığlığı atarak ayaklanıyordu. Yunan da
vasının Hıristiyan ülkelerde uyandırdı
ğı ihtiras, 1 785 yılında Amerikan bağım
sızlık hareketinin Fransa'da uyandırdı
ğı ihtirastan çok daha üstündü. 
Kişisel olan bu duygu, Yunanlara gerek
li desteği, parayı, cephaneyi, yardımcı 
kuvvetleri vermek için henüz kararsız ve 
tarafsız olan hükümetleri etkilemiyordu. 
Bütü n  başkentlerde Yunan komiteleri 
kuruluyor, para toplanıyor, gemiler do
natılıyor, subay ve asker sağlanıyor, ga
zeteler yayınlanıyor, nutuklar atılıyor, şi
irler yazılıyor, ihtilal lehine uydurulan ef
saneler halka çoğaltılarak dağıtılıyordu. 
Halkların kalbinin düşünmeden ve çıkar 
gözetmeden sahip olduğu iyi yüreklili
ğin dayanılmaz ifadesi olan edebiyat, in
san düşüncesinin babaları sayılan Home
ros'un, Demostenos'un, Eflatun'un to
runlarını bir oğu lluk görevi olarak des
tekliyordu. 
Genevreli Eynard gibi basit yurttaşlar, bir 
milletin kurtu luşu için kurulmuş ör
gütlere katılıyor, milyonlar akıtıyorlardı. 
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Avrupa' da Yönetimler 
Eleştirilere Uğruyor 
Fransa'nın, lngiltere'nin, Almanya'nın 
yürekli serüvencileri artık kollarına, as
keri bilgilerine veya şanlarına fırsat ver
meyen bir kıtanın umursamazlığından 
bıkkın bir biçimde ticaret gemilerinin 
üzerinde Mora kıyılarına çıkıyor, May
not'ların Palikarya'ların göçebe yaşantı
larını benimsiyorlar, çobaniara savaş 
tekniğini öğretiyorlardı. 
Yeni çağların en büyük şairi Lord Byron7 
şanını, İ talya'daki eşsiz yaşayışını, sevgi
li karısını bırakarak hiçbir çıkar gözetme
den adını, kolu nu, talibini ve canını Yu
nan davasına adıyordu. Bir gemi hazırlı
yor, parayla asker sağlıyor, isyanın kasa
sına servet akıtıyor, en fazla tehdit edilen 
kente kapanıyor ve orada onun adını bi
le b ilmeyen bir milletin şanlı geçmişi ve 
kuşkulu geleceği uğruna ölüyordu. 

Nihayet, meşrutiyetle yönetilen devlet
lerde, ihtilali halk tarafından destekien
dİğİ için benimseyen muhalefet, kürsü
lerde Yunanistan'ın lehinde konuşu
yor, Hıristiyan milletleri Müslümanların 
ateş ve demirine terk eden hükümdar
ların ilgisizliği hakkında nefretlerini di
le getiriyordu. 
İspanya'da karşı ihtilalci müdahaleyi 
şiddetle kınayan aynı kişiler, şimdi, o 
müdahaleyi gerçekleştirmiş bulunan 
Chateaubriand'ın8 Yunanistan'daki mü
dahalesini göklere çıkarıyorlardı. 

Avrupa'nın Yunan 
Politikası 
Fransa kamuoyu, hükümetinden önce 
davranarak kendini göstermişti . B idas
sao'da bir avuç Fransız göçmeniyle çıkar
dığı isyandan başarı elde edemeyen 
General Fabvier,9 Yunanistan'a geçmiş-

7 George Gordon, Lord): ingiliz şair i ( 1 788-1 824 ). Eski ve soylu bir ingil iz ailesindendi. Her türlü isteği yerine getir� 
!erek yetiştirildi. Yirmi yaşına varmadan Edinburg Review dergisinde şiddetle eleştirilen ilk şiirlerini yayınladı: Hours 
of tdleness (Avarelik Saatleri). Bu saldırıya çok sert bir yergiyle ceva p verdi. Olgunluk çağına gelince Lordlar Kamara
sı'ndaki yerini aldı. Ansızın Doğu ülkelerine gitti. Sırasıyla Roma, Nevanna, Bologna, Pisa ve Cenova'da kalarak ita� 
ya'yı gönlünce dolaştı. En  çok Venedik'te kaldı, orada bazı söylentilere yol açan gösterişli bir yaşam sürdü. 1 823'te 
Yunanistan'a gitti. Osmanlılara karşı ayaklanmış olan Yunanlara yardım etti. 
8 Fransız şairi ( 1 768-1 848). Çocukluk yılları Sa int Malo'da, Dol, Rennes, Di nan gibi Bretagne kentlerindeki okullarda, 
kasvetli Combourg Şatosu'nda, mistik ve tutkulu kız kardeşi Lucile'in yanında yalnızlık ve sıkıntılı bir hava içinde, ha
yaller kurarak geçti. 8 Nisan 1 79 1  'de Amerika'ya gitti. Le Havre Limanı'na 2 Ocak 1 792'de döndü. Sonra yurdundan 
göçtü. Prensler ordusu saflarında savaştı, yaralanarak ingiltere'ye sığ ındı. Orada yoksul düştü ve Fransız ihtılaliyle liiş
kileri Açısından Eski ve Yeni ihtilaller Üstüne inceleme adlı bir kitap yayımladı. Yurduna döndükten sonra bir Hıristi
yanlık övgüsünün ilk taslağı olan Genie du Christianisme'i (Hıristiyanlığın Özü) yayımiadı ( 1 802) .  Napolyon onu ken
dine bağlamak isteyerek Roma'ya elçi katibi yaptı; sonra da Valais Kantonu'na elçi gönderdi. Martyrs (Şehitler) adın
daki mensur şiirini yazmaya başladı. Yunanistan, Kudüs, Türkiye ve ispanya'da geziye çıktı. Daha sonra temsilci ola
rak Berlin' e gönderildi. Londra'ya elçi gitti. Dışişleri bakanı oldu. M uhalefete geçti. Roma Elçiliği'ne atandı. Çağının 
edebiyatına etkisi büyük oldu. Yapıtları şunlardır: Les Natchez ( mensur şiiri), Etudes Historiques (Tarih incelemeleri), 
Vie de Rance (Rance'nin Hayatı), Les Memoires d'Outre-Tombe (Mezar Ötesinden Hatıralar). 
9 Fransız Generali ( 1 782-1 855). imparatorluk ordusu subaylarındandı. 1 807'de istanbul'a, oradan da ordu donate 
mını yeniden örgütlernek için izmir'e gönderildi. 1 8 1 5'te albay oldu. Restorasyon devrinde Bidassoa ırmağı üzerinde 
Angouleme dükünün askerlerini ispanyol liberallerine karşı müdaheleden caydırmak için boşuna çalıştı ( 1 823). Osman
Idara karşı ayaklanan Yunanların safına gönüllü olarak katıldı ( 1 823) ve 1 827'de Atina savunmasını yönetti. 1 830'dan 
sonra Fransa'ya dönüşünde general oldu. 1 845'te Fransa Yüksek Meclisi üyesi seçildi. 1 848'de Danimarka ordusu
nu yeniden örgütleme görevini üstlendi. 
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ti. Serüvenci ve dinleornek bilmeyen de
hası onu her tarafta rastlantıları, tehlike
leri, şanı arayan bir adam haline getirmiş
ti. Ayrıca adalete olan merakı her yerden 
kovulmasına neden olmuştu. 
Gençliğinde Fransız elçisi ile İ ran'a gi
den Fabvier, şahın gözüne girmiş, ordu
sunu eğitmişti. Ülkesinden kaçıp İ ran'a 
gitmek üzere bindiği gemi onu Mora'da 
karaya çıkarınca, mevcut savaşa hayran 
kalmış, lran'a gitmekten vazgeçerek 
rütbesiz ve parasız zayıfların yanında yer 
almıştı. Yunan köylülerin i  dağlara kadar 
izlemiş, onlara savaşmasını ve d isiplini 
öğretmişti. 
O sıralarda Sultan IL Mahmud İslamiye
tin karşılaştığı tehlikeden Mısır'ın yarı 
bağımsız valisin i  yardıma çağırmış, Ka
valalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim 
Paşa da Mora'yı baştan aşağı yakıp yık
maya başlamıştı. 
Argos Ovası'nın girişinde bulunan Ana
bolu Yunan bağımsızlığın ın elindeki 
tek kentti. Fabvier, Anabolu'yu şiddet
le savunduktan sonra Atina 'ya geçti, 
savaşlara katıldı. Silah arkadaşları tarafın
dan, politik amaçlarla değil de, ortak din 
ve insanlık adına Fransa'nın yardımını 
sağlaması için ülkesine gönderildi. Fran
sa ile padişahlar arasında mevcut eski ve 
doğal ittifak, Akdeniz'de ve Doğu Avru
pa'da saldırganlığı önleyecek tek kale 
olan İstanbul'un yıkılmasını kabul etmi
yordu .  
Petersburg'a satılmış b ir  Yunan krallığı 
ya da cumhuriyeti kurulması diplomat 
toplantılarında şiddetle reddediliyordu. 
Halkın duygusallığı ise çoktan her tür
lü insancıl önlemi aşmıştı. Avrupa'nın 
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kalbinde bu kadar geniş bir baskıya da
yanamayacağını anlayan Fransız Dışiş
leri Bakanı V illele, Fabvier'nin Bour
bon 'lara yaptığı fedakarlıklar için onu 
kutladı. Yunan bağımsızlığı için silahlı bir 
müdahale yapamayacaklarsa da, Fran
sa'nın kurbanlar ile cellatlar arasında et
kili bir arabuluculuk yapacağına söz 
verdi. 

Tepedelenli 'ye Özgürlük 
Sözü 
Ancak Yunan bağımsızl ık hareketi 
Epir'de en korkunç ve en beklenmedik 
darbeyi almıştı. Üç yıldır Osmanlı kuv
vetlerini meşgul eden E pir diktatörü son 
anına yaklaşmıştı. Kırk bin Osmanlının 
başında Hurşid Paşa, Tepedelenli Ali Pa
şa'yı Yanya'da gün geçtikçe daralan bir 
kuşatmaya almıştı. Ali Paşa, her türlü kir
li işlerine karışan askerlerinin savunma
sı altında zaferi ya da ölümü beklerken 
güvenle kalesinde oturuyordu. Onu an
cak ihanet d ize getirebilirdi. Babıali en 
sonunda buna başvurdu. 
Tepedelenli 'nin eskiden yeniçerilerin 
kılıcından kurtardığı topçu kuvvetleri
nin komutanı Napolili Caretto, bir gece 
göldeki kaleden kaçtı ve Hurşid Paşa'nın 
karargahına sığındı. Bu ihanet Ali Paşa'yı 
en üst komutanından yoksun bırakıyor
du. Caretto, Hurşid Paşa'ya kalenin za
yıf noktalarını gösterdi .  Tepedelenli 
Ali Paşa'nın bunakça hasisliğinden mem
nun olmayan birliklerinin bir kısmı da 
yerlerini terk etmişti. 
Babıfrli, savunucuların bu manevi bozgu
nundan yararlanarak, genellikle ölümle 
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biten görüşmelere başlamayı önerdi .  
Hurşid Paşa, Ali  Paşa'ya teslim olması 
karşılığında canını bağışiayacağını bildi
riyor, haremine, servetine, paşa unvanı
na dokunmuyor, ayrıca onurlu bir sürgün 
için söz veriyordu. Ali Paşa tarafından ka
bul edilen bu öneriler, padişah tarafın
dan imzalanıp Yanya'ya gönderilmek 
üzere lstanbul'a yailandı. 
lmzalanan anlaşmayı Ali Paşa'ya sunmak 
üzere Hurşid Paşa, Tepedelenli'nin ka
lesinden çıkarak, göl üzerinde başka bir 
adada bulunan yazlık evine gelmesini ve 
eşit kuvvetler altında görüşmelere baş
lanmasını önerdi. Ali Paşa bu öneriyi ka
bul etme gafletini gösterdi. 
Ancak kalesini terk ederken her ihtima
le karşı bir intikam aracı bırakınayı da ih
mal etmedi.  Hizmetkarlarından bir Ar
navut, Ali Paşa tarafından verilecek en 
ufak bir işaret üzerine kalenin barutha
nesini, hazinelerini, haremini, Yanya 
ve Osmanlı garnizonuyla birlikte hava
ya uçuracaktı. 
Tepedelenli Ali Paşa, Vasiliki'si, birkaç 
hizmetkarı ve en cesur Arnavutlarıyla gö
rüşmelerin yapılacağı adaya gitti. Hurşid 
Paşa çadırında geçirdiği günlerde çeşit
li oyalamalarla vakit kazanıyor, Ali Pa
şa'nın ordusunu ayartınaya çalışıyordu. 
Ancak Arnavut kölenin başında nöbet 
tuttuğu fener söndürülmediği sürece 
hiçbir önlem esaslı sayılamazdı. 

Tepedelenli'nin Tuzağı 
Bo§a Çıktı 
Hile, kuvvetin başaramaclığını başardı. 
Hurşid Paşa ve komutanları padişahın 

gönderdiği fermamn ellerinde olduğu
na yemin ettiler, ama hükümdarlarının 
verdiği kararın korku yüzünden alınma
dığını göstermek bakımından barutha
nenin kapısında yanan fenerin söndürül
mesini istediler. Ali Paşa ilk kez olarak 
tuzak kokusu duydu ve kölesinin ancak 
kendi  sözünü d in leyeceğin i  bahane 
ederek kaleye çekilmek istediğini belirt
ti. Ancak Osmanlı kayıkları ada ile kıyı
nın yolunu çoktan tuttukları için bu 
mümkün değildi. Düşmanlarının sö�le
rine güvenmek zorunda kalarak Hurşid 
Paşa'nın komutaniarına boynunda asılı 
olan ve kölesiyle gizli bir işaret anlamı
na gelen yüzüğü teslim etti. Hurşid Pa
şa 'nın adamları yüzükle kıyıya çıktı, 
köleye gösterdiler ve isteklerini söyledi
ler. Saygıyla eğilen köle hemen feneri 
söndürdü. Hurşid Paşa'nın komutanla
rı üzerine atılarak Arnavut köleyi cansız 
yere serdi. Güvende olduğunu sanan Te
pedelenli Ali Paşa, kendisine pad işahın 
fermanını ve Hurşid Paşa'yı getirecek 
olan kayığı bekliyordu .  

Tepedelenli' nin Kelle si 
İstanbul' a Gönderildi 
Öğleye doğru kayıklar gözüktü. İçieri 
Hurşid Paşa'nın komutanlarıyla doluy
du. Saygılı hareketleriyle kıyıya çıktılar. 
Ali Paşa yanında cesur on iki adamıyla 
onları merdivenle çıkılan bir terasta 
bekliyordu. Aralarında Hurşid Paşa'yı gö
remeyince ve gelenlerin yüz ifadesini be
ğenmeyince eline tabancalarından biri
n i  aldı, durmalarını söyledi. Gelenlerin 
başında olan H urşid Paşa'nın silahtan 
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kendisine padişahın ölüm fermanını  
getirdiklerini, son duasını yaparak alın
yazıs ına boyun eğmesini söyledi. Kolay 
kolay başını vermeyeceğini belirten Ali 
Paşa bir kurşunla silahtan devirdikten 
sonra Hurşid Paşa'nın kurmay subayını 
da öldürdü. 
Bu  sırada yanında bulunan Sulyotların 
başkanı da ateşe başlamıştı. Bir anda 
merdivenler cesetle doldu. Bu arada 
Tepedenli Ali Paşa da alnından yaralan
mıştı. Sulyotların başkanı dönerek he
men içeri girmesini ve V asiliki'yi öldür
mesini istedi. Ancak açılan ateşten içe
ri girerneyen Tepedelenli 'nin adamı 
kurtuluşu kayıkla kaçmakta buldu. Bu 
sırada belinden ikinci bir kurşun yiyen 
Ali Paşa, sendeleyerek merdivenlerden 
çıkmak istedi. Arkasından yetişenler 
hemen ihtiyar asiyi yere yatırdı ve köş
künün merrnerieri üzerinde kafasını 
keserek İstanbul 'a yolladılar. 
Karısı V asiliki hiçbir saldırıya uğramadan 
Hurşid Paşa'nın çadırına getirildi. Arala
rındaki yaş farkına rağmen iderin bir 
sevgiyle bağlı olduğu kocasına dini tören 
yapılmasını istedi. İsteğİ kabul edildi. 
Yanya ve çevre Pindos dağları V asiliki'nin 
ve Tepedelenli Ali Paşa'nın hem dikta
törü, hem kahramanı olduğu Müslü
man ve Rum halkın hıçkırıklarıyla yan
kılandı. Padişah, V asiliki'yi bir kasabaya 
sürdü. Ali Paşa 'nın serveti Hurşid Pa
şa'nın ordusunun ihtiyaçlarını karşıladı. 
Üç yıldır önlerini kapatan isyandan 
artık kurtulmuş olan Osmanlılar bütün 

güçleriyle Mora ve Epir 'e üşüştü. Bir 
anda her taraf ateş ve demir altında ka
lırken, Yunanların çığlıkları Avrupa'da 
daha fazla umutsuzluk ve acıma uyan
dırdı. 

İpsilanti'nin Rüyası 
Halklar bu çığlıkları işitirken, hükümdar
lar kulaklarını tıkamakta ısrar ediyordu. 
I I .  Katerina'dan daha adaletli olan Rus 
çarı da, Fransa, İtalya, İspanya ve Alman
ya'daki ihtilal kıpırtılarını Yunanista,n'da 
cesaretlendirmekten çekinerek ihtiras 
pol itikasını, ilke politikasına feda etti. 
Metternich, Almanya'da ınırıldanan dü
şünce akımlarını, Avusturya sınırlarında 
işitmek istemiyordu. 
Prusya, her zaman olduğu gibi İngilte
re, Avusturya ve Rusya arasında bocalı
yordu.  İngiltere ise Osmanlı Oevlt:ti'ni 
zayıflatarak, belki ileride Çanakkale'yi 
Rus donanmaianna açacak ve Akde
niz'de kendi ticaretine rakip yaratacak 
bir milletin zamansız isyanını kuşkuyla 
karşılıyordu.  Akılla değil de duygularıy
la hareket eden Fransa, Hıristiyan bir 
millete karşı acıma ile padişahlara olan 
eski ittifakı arasında kederli fakat karar
sız bir biçimde bekliyordu. Ancak halkın 
baskısına dayanamayan hükümetin, po
litika dışı olarak değerlendirilen ikinci bir 
müdahale için toplanıp karara varma za
manı yaklaşıyordu. 
Çocukluğunda Rus Sarayı 'na girmiş 
olan Dimitri os İpsilanti ,  1 0 kazandığı 
saygınl ıkla Rus ordusunda generall iğe 

1 0  Rum devlet adamı (istanbul 1 793-Nauplion 1 832) .  Eflak ve Bağdan ayaklanmalarında rol oynayan Aleksandros 
ipsilanti"nin kardeşidir. Kardeşiyle birlikte Rum bağımsızlık mücadelesine katıldı. Mora'ya çıkarak Tripolis'i ele geçir
d i .  Fakat 1 8 2 1  'de Napolidi-Romania önünde yenilgiye uğradı. Yunan asilerinin 1 822'de Epidor yakınlarında 
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kadar yükselmişti. Çar Aleksandır'ın Al
manya'da Fransızlara karşı yaptığı savaş
larda bir kolunu kaybetmişti. Yurtsever, 
genç, kahraman,  ateşli ve ihtiraslı İpsi
lanti, Yunanlara Rusları Kuzeyli soydaş
ları, Ruslara da Yunanları soylarının 
Doğu kolu olarak gösteriyordu.  Böyle
ce II. Katerina'nın Lehistan 'da, Poni
atovski'ye sağlad ığı gibi irsi bir krallık 
tasarl ıyordu .  Bu  amaçla önce Viya
na'da, sonra Besarabya'da okumuş, li
beral düşüncelere sahip Yunan gençli
ğin in en seçme tabakasını çevresinde 
toplad ı. 
Bu gençler Etniki Eterya denen gizli bir 
cemiyette bir araya geldi. İçinde Çar 
Aleksandır'ın gözdeleri ve hatta bakan
ları olan bu cemiyetin Rus hükümeti ta
rafından desteklendiğine dair kuşkular 
pek de haksız değildi. Ruslar, Boğaz'a sa
hip olmayı, Yunanlar da başkentlerine 
kavuşmayı düşünüyordu. 
Bu düşünce ve hayal Peloponez ve ada
larda umudu güçlendiriyordu. Yunanis
tan girişimde bulunacak, Avrupa onu 
destekleyecekti. 
Milletleri en mükemmel gördükleri ve 
en fazla korktukları sonuçlara iten yaz
gı, insanla arasındaki olaylarda olduğu ka
dar böyle bir açıklıkla ortaya çıkmaz. Bo
ğazlara, İstanbul'a ve Yunanistan'a sahip 
bir Rusya; Avrupa, Asya ve Akdeniz üze
rinde evrensel bir imparatorluk demek
ri. Bunun ne önemi vardı !  Özgürlük çığ
lığı E pir dağlarında yankılanıyor, Avru
pa da ona yanıt vererek varlığının sonu-

na giden yolda çıkarlarına aykırı bir bi
çimde yürüyordu.  

Avrupa Yanlı§ Yolda 
Din özgürlüğü için bahane olarak çağdaş 
felsefe, Avrupa'da Hıristiyanlığı parça
larken ya da yenileştirmeye çalışırken, 
Avrupa liberalizmi Yunanistan'da Hıris
tiyanlığın davasını yükseltecek ve ihti
lal adına Haçlı Seferleri düzenleyecek
ti. Dokuz yıldır süren kanlı savaşlar Yu
nanların yurtsevediğini ve Sultan II. 
Mahmud'un kararını etkilememişri? Av
rupa ise kavgaya müdahale etmekte 
duraksıyordu.  
Navarin Deniz Savaşı'nın haberi Fran
sa'da duyulduğu zaman, partiler en ateş
li dönemi yaşıyor ve Fransız Dışişleri ba
kan ı  görevinden istifa ediyordu.  Ka
muoyu bu hareketin şanını haklı olarak 
bakana değil de kendisine verdi. Gerçek
ten Navarin Körfezi 'nde, emir alma
dan, bahane göstermeden ve tarihin 
kabul etmek zorunda kaldığı namussuz 
bir biçimde ateş açan güç, kamuoyundan 
başkası değild i. 
İngiliz, Fransız ve Rus donanmasını yö
neten arniraller bu suikastın bütün so
rumluluğunu üzerlerine ald ılar. Onların 
anılarına dönmek daha doğru olur. İşte 
olaylar: 
Rusya, Fransa ve İngiltere'nin, Yunanis
tan ile Osmanlı Devleti arasında silahlı 
bir hakemliğe başvurmaya karar verdik
Ierini görmüştük. O sıralarda, bölgeyi i ta-

topladıkları mecliste hükümet başkanı yaptıklan Mavrokordatos' a anayasa hazırlamasında yardımcı oldu. ı 825'te Me h
med Ali Paşa'nın oğlu ibrahim Paşa'nın ilerleyişini durdurmak için tekrar ortaya çıktı. ı 828'de Rum grubu komutanı 
oldu. 24 Eylül ı 829'da Osmanlılarla bağımsızlık savaşının son çarpışmasını yaptı. 
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at altına almak üzere Sultan II .  Mah
mud'un gönderd iği orduları tüketen 
Yunanistan, Mısır Valisi Mehmed Ali Pa
şa'nın oğlu İbrahim Paşa 'nın orduları al
tında son nefesini veriyordu. Orduları ile 
Mora'ya, Osmanlı donanınası ile birleşen 
kendi donanınası ile denizlere egemen 
olan İbrahim Paşa, padişah i le büyük 
devletlerin arasında bir anlaşmaya varıl
masını bekliyor, her an verilecek emir
leri uygulamaya hazırlanıyordu .  
Görüşmelere zaman kazandırmak ama
cıyla iki taraf arasında bir aylık ateşkes 
yapıldı. Bu ateşkes 20 Ekim 1827'de son 
bulacaktı. Kimse Babıali 'ye savaş ilan et
memişti. Aksine Hıristiyan güçler ile Os
manlı başkomutanlığı arasında üstü ka
palı bir barış hüküm �;ürüyordu.  Rusla
rın Amiral Haiden'i, İ ngilizlerin Amiral 
Edward Codrington'u ve Fransızların 
Amiral Rgny'si, Mora kıyılarında düşman 
olarak değil de, arabulucu olarak dolaşı
yor, İbrahim Paşa ile her gün haberleşi
yorlard ı. İbrahim Paşa'ya insanlık adına 
beklemeyi ve çarpışmaların durdurulma
sını telkin ediyorlardı. Zaten o da İstan
bul'daki görüşmeler bir sonuca varınca
ya kadar öyle davranınayı düşünmüştü. 

Anıirallerin Kişisel 
istekleri 
Üstü kapalı ate�;kes sırasında Mısır ve 
Osmanl ı  donarımaları Navarin Kale
si 'nin topları a l t ında, hilal biçiminde üç 
sıra hal inde köı ?ezde demir atmışiard ı. 
Tahir Paşa'nın komutasındaki Osman
lı donanmasında doksan gemi bulunu
yordu. Donanmanın asker sayısı on altı 
bindi. 

1 040 

Osmanlı Devleti hiçbir Avrupa devletiy
le savaş halinde olmadığı için, donanma
sı tarafsız bir denizde müttefik donan
masına geçiş yeri bırakmak amacıyla !i
manın yalnızca bir tarafına güvenle yı
ğılmıştı. Bu güven, Osmanlı ve Mısır do
nanmalarını Avrupa'nın bir tek ateşiyle 
yanmaya hazır hale getirmişti ve çarpı
şacak durumda değildi. 
Başkomutan İbrahim Paşa ise, belki 
milletlerarası hukuka inandığından, bel
ki de Hıristiyan amirallerin emredici is
teklerine tek başına muhatap olmam�k 
kaygısıyla Navarin'deki karargahını bir
kaç günlüğüne terk ederek Pelopo
nez' deki ordularını denetlerneye gir
mişti. 
Babıali tarafından istenen sürenin 20 
Ekim'de son bulmasına rağmen bö�le
sine karışık bir sorunu çözümlernek 
için zorunlu olarak süre uzatılmıştı. Ça
tışma başlamadan önce yapılan bir ihtar 
da olmadığından Avrupalı amirallerin ani 
ve tahmin edilemeyen bir baskını için or
tada bir neden yoktu. 
B ir süre önce barış içinde limana giren 
üç yabancı donanma, komutanları kara
da olan Osmanlı gemilerinin yanına d i
zilmişti. Barış ve savaş yasaları, tarafsız
lık, doğruluk ve insanlık gibi kavramlar 
amiralleri, henüz dost b ir donanınaya 
karşı n:ıilletlerine layık bir biçimde dav
ranmaya zorluyordu. Üç arniralin önün
deki yazılı tal imat böyleydi. Ancak Yu
nanistan uğruna düşünceleri dolduran 
din ve insanlık rüzgarı üç amirali, emir
leri ve talimatları artık kendi vicdania
rına göre almaya sürüklemişti. Akıtılan 
kanın Avrupa ve hükümetleri önünde 
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halkın desteğllyie mazur gösterileceği
ni, hele olaydan sonra elde. edilecek bir 
halk zaferinin hatalarını rahatlıkla örte
ceğini hesap ediyorlardı. Londra, Peters
bmg ve Paris'teki Yunan davası taraftar
larından ald ıkları üstü kapalı talimat, 
amirallere her şeye, hatta yazı lı talima
ta bile karşı koyma cesareti ve serbest
liği sağlamıştı. 
Halkın düşünceleri hükümetlerin poli
tikasını aşmıştı. Üç devletin hükümet
leri amirallerine saldırıyı kesin olarak ya
saklamıştı. Ama o sırada büyük arnİral 
olan Ingiltere kralı, ayrılmadan önce 
Amiral Codrington'a kelime oyunu ya
parak umut vermişti. Rusya'nın, Avru
pa ve Asya'daki altı milyon Ortodoks 
Rum nezdinde parlak bir müdahalede 
bulunmasında büyük çıkarları vardı. 
Akdeniz'de Ingiltere ve Rusya'nın de
niz gücüne karşı koyabilecek tek dost 
devletin donanmasını yok etmemek 
için öteki iki devletten daha fazla çıka
rı olan Fransa ise, donanmasının başına 
adını ve bayrağını yüceltmekten kaçın
mayacak olan genç ve ihtiraslı bir arni
ral getirmişti. 

Zafer Değil, Cinayet 
Hangi milletin gemisinden geldiği ania
şılmayan ve kaza mı yoksa planlanmış bir 
top ateşi mi bilinlljleZ, çatışmanın başla
ması için işareti verdi ve savaş gerekçe
sini sağladı. Ingiliz amirali yaşının büyük
lüğü dolayısıyla Hıristiyan donanması
na başkomutanlık ediyordu. Iki meslek
daşının desteğinden emin olarak Osman
lı donanınası üzerine bütün toplarıyla 
ateş açtı. Amiral Rgny ile Amiral Haiden 

de önlerindeki Osmanlı gemilerine ateş 
açmakta gecikmedi. 
Üç tilonun aralıksız ateşi altında Osman
lı gemileri birer birer parçalanıyordu. 
Deniz üzerinde hareketsiz, sıkışık dü
zen içinde bulunduklarından yangının 
hızla yayılmasını engelleyemeyen Os
ınan lılar, canla başla Hıristiyan ateşine 
karşılık veriyorlardı. Batmak üzere olan 
gemilerin sulara batmamış son topuyla 
bile ateş ediliyordu. Havaya uçan gemi
ler göğü kalın bir duman, limanı da tah
ta parçalarıyla dolduruyordu .  Gülleler
den ve alevlerden demir koparan kadır
galar kayalıklara sürükleniyordu .  Iki 
saat içinde sekiz bin Osmanlı denizci
si dalgaların üzerinde yüzmeye başlamış
tı. Duman dağılınca doksan savaş gemi
sinden geriye sadece enkaz kaldığı gö
rüldü. 
Navarin zaferi değil, Navarin İdaını işte 
böyle cereyan etti. B ir dehşet çığlığı onu 
Asya'da haber verdi, bir kurtuluş çığlı
ğı Yunanistan'da selamladı, bir heyecan 
çığlığı Avrupa'da alkış tuttu. Soğuk
kanlılık yerini ald ığı zaman, Avrupa iki 
Osmanlı donanmasının yakılınasına ne 
ad vereceğini  şaşırd ı. Bir kısmı kahra
manca olarak n itelerken, ötekileri olayı 
kundakçılık olarak yorumluyordu. Cina
yet, adaletsiz bir durumu ortaya dökme
rnek için sessizlik içinde geçiştirilmek is
tendi. 
Yunan davası, Navarin faciasına katılan 
Amiral Rgny'yi önce bir hayli meşhur 
yaptı. Ancak zaman geçtikçe vicdanının 
kabul etmediği bu hareketi yüzünden 
kedere kapıldı. Bu olay arniralin vaktin
den önce ölümüne neden oldu. 
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Fransa olayı öğrendiği zaman bunda 
dinin, özgürlüğün ve kendi kamuoyunun 
bir zaferini gördü. Fransa kralı ile Dışiş
leri Bakanı Villele, kaybettikleri sevgi
yi Navarin'de bulacaklarını sandılar. 
Oysa halkın gözüne girmek geçici bir 
olay, nefretini kazanmak ise amansız bir 
sonuçtur. Navarin ve Cezayir olayları bu
nu X. Charles'a kanıtlayacaktır. 

Yunanistan'a Bavyeralı Kral 
Londra Konferansı'nda bir araya gelen 
Avrupa devletleri temsilcileri, Sultan Il .  
Mahmud'un imparatorluğunu parçala
makta duraksamıyorlardı .  Yunanis
tan'ın daima padişahın egemenliğini ta
nıyacağını, yı l lık vergiyi ödeyeceğini, 
kendine özgü ve ırsi hükümetinin Ef
L!k ve Boğdan prensliklerinin statüsü
nü andıracağını şart olarak ortaya koyu
yorlardı. 
Varılan anlaşma, Rusya'nın korumasın
daki Peloponez'in geçici diktatörü ve es
ki Rus Dışişleri Bakanı Kont Capo 
d 'Istria tarafından nefretle reddedildi. 
Mavromikhalis Ailesi'nin önderleri ve ta
raftarları aralarında anlaşarak diktatörü öl
dürmek için genç Mavromikhalis'i ve ye
ğenini silahlandırdılar. Capo d'lstria, 
bağımsızlığa cinayetle başlayan bu katil
lerin kurşunları altında can verdi. Katil
lerin önderi, yakalandığı Fransa E lçil i
ği'nde bir çınarın altında kurşuna d izil
di. Dağların vahşi palikarya çeteleri ka
tillerin arkasından gözyaşı döktü ve on
ları tarihlerinin kahramanlarıyla karşılaş
tırdılar. Aslında bu yobaz kafalılar Capo 
d 'lstria'da yeni yurtlarının ışığını ve er
demin i öldürmüşlerdi. 
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O zaman Fransa, Rusya ve İngiltere ba
ğımsız Yunanistan tacını, dış politikanın 
yarattığı tahtiara oturmaya hazır Sakson
ya Coburg Hanedam'ndan Prens Le
opold'a verdiler. Fransa, bu Yunanistan 
kralının yanına tam elçi olarak bu satır
ların yazarını atadı. 
Yunanistan 'a  hareket etmeden önce 
Saksonya Coburg prensi, çok eski ve ay
nı zamanda çok yeni bir uygarlığa sahip 
ülkede meşruti b ir krallık kurmanın 
zorluklarını düşünerek duraksadı. Bunun 
üzerine Bavyeralı Prens I. Othon, Yupan
ların kralı ilan edildi. 

Çıhan Ba�ı Yeniçeriler 
Yunanistan ' ın  Osmanlı  İmparatorlu
ğu'ndan koparılmasını bir solukta anla
tabilmek için, daha önceki olayları açık
lama gereğini duydum. Şimdi yeniden 
1826 yılına dönelim ve Sultan II. Mah
mud'un parçalanmak üzere olan impa
ratorluğunu yen ileştirrnek için sarf etti
ği kahramanca ve umutsuzca çabaları iz
leyelim. 
Yeniçeriterin üç saltanat dönemi sırasın
da gösterdikleri alçaklığın, küstahlığın ve 
disiplinsizliğin Osmanlı ordularının ye
nilgisine ve zayıflamasına neden oldu
ğunu görmüştük. 
Ruslara Kırım\ Besarabya'yı, Boğdan'ı, 
Eflak'ı kaptıran yeniçeri örgütü, şimdi de 
asi Rumiara Peloponez'i ve adaları kap
tırmak üzereydi. İmparatorluğu savun
mak yerine karıştırmaktan başka bir işe 
yaramayan kapıkulu ocaklarına karşı 
ayaklanan kamuoyu, nihayet Sultan II .  
Mahmud'a, kendisinden önceki padişah
ların bekledikleri fırsatı veriyordu.  
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Padişah da bu ezeli suikastçılara karşı 
oyunlar hazırlama konusunda zaman 
kaybetmedi.  Streltsiy kıyıını  Rus Çarı 
Petro için bir kızgınlık patlaması olmuş
tu. Oysa yeniçeriterin yok edilmesi Sul
ran II. Mahmud için uzun uzun düşÜnü
len bir tasarıydı. 

Yeniçeriler Ayaklandı 
Sultan Il. Mahmud, sadrazarnın sert 
otoritesine güvenerek, düzgün birlikle
rin yaratıcısı ve efendisinin selameti 
uğruna her türlü oyuna girmeye hazır 
olan Vidin Beylerbeyi Hüseyin Paşa'ya 
dayanarak, din adamlarının tam yetkisi
ni ve şeyhülislamın iznini aldı. Padişah 
harekete geçmeden önce kapıkulu ocak
larının isyanını bekleyerek onları suçüs
tü yakalamak istedi. 
Yenilqme kurulu oluşturarak şeyhülis
lamı, din adamlarını, Kubbealtı vezirle
rini, Hüseyin Paşa'yı, lzzet Paşa'yı, 
Hüsrev Paşa'yı toplantıya çağırdı. Onla
rın önünde hastalığı açıklayarak ilacını 
önerdi. Bu, yeniçeri örgütünü Nizam-ı 
Cedid örneğine göre yeniden kuracak 
kırk altı maddelik bir ferman dı .  
Fermanın yayınlanması, padişahın bek
lediği gibi yeniçeri terin tepkisiyle kar
şılaştı. Önce sessiz, sonra gürültülü bir 
ayaklanma 15 Haziran 1826 gecesi orta
lığı kapladı. 
Ayaklanma ansızın patlamadan bir ay ön
ce bir kararsızlık baş göstermişti. O ge
ce isyancılar tek tek, üçer beşer, hareket
lerinin başlangıç noktası olarak seçtikle
ri Etmeydanı 'na doğru gelmeye başladı
lar. Birkaç subay ve orta hariç öteki bü
tün askerlere ve subaylara kendilerine 

katılmaları için çağrıda bulundular. Bir 
süre sonra alan binlerce asiyle doldu. ls
yanın önderleri, yeniçeri ağasını parça
lamak üzere sarayına bir birlik gönder
diler. 
Yeniçeri Ağası Celaleddin henüz saravı
na gelmiş ve yarmak üzere gizli bir ye
re çekilmişti. Yaşamını bu davranışına 
borçlu kaldı. Arayıp da bulamadıkları 
ağanın evinde olmadığına hükmeden asi
ler, bir an önce yağmaya katılmak üze
re E tmeydanı 'na döndüler. Ancak ayrıl
madan önce mümkün olduğu kadar faz
la zarar vermek için sarayın kapılarını, 
pencerelerini kırdılar, birkaç yerde yan
gın çıkardılar. Mutlu bir rastlantı sonu
cu yangın kendiliğinden söndü. 
Şafak sökerken, yeniçeriler kazanlarını 
Etmeydanı'na taşıdı. Cebeciler ile saraç
ların kışialarma da giderek onların da ka
zanlarını Etmeydanı'na taşımak istedi
ler. Cebecibaşının beşinci ortası kazan
larını asilere teslim etti ve böylece bu 
kahraman birlik de ayaklanmaya katıl
mış oldu. 
O sırada asilerin önderleri Yedikule ve 
öteki semtlere adamlar göndererek ara
lardaki ayaktakımını isyana çağırdı. Sad
razam Hüseyin Paşa'nın, yeniçeri ağası
nın ve devletin bütün ileri gelenlerinin 
katiedildiği haberini yaydılar. Bu sahte 
haberlerle halkı ayaklanmaya ve yağma
ya teşvik etmek istiyorlardı. Bir süre son
ra hamallar, ayaktakımı ve kararsız halk 
İstanbul sokaklarını doldurmuştu. 
Böylece asiler, güçlü bir ropluluğa sahip 
oldu .  Bunlardan bir grup Manav Musta
fa'nın önderliğinde sadrazarnın sarayına 
yürüyordu. Sarhoş Mustafa'nın yöneti-
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minde bir grup da Davud Ağa'yı ve Mı
sır valisinin elçisi Necib Efendi'yi almak 
üzere harekete geçmişti. Necib Efendi 
o sırada Kanlıca'daki yazlık evinde bu
lunduğundan yaşamı tehlikeye girmedi, 
ancak birçok paşadan aldığı paralar oldu
ğu gibi asilerin eline geçti. 
Yine mutlu bir rastlantı sonucu sadrazam 
da Bcylerbeyi'ndeki köşkünde bulu
nuyordu. Yaklaşan asilerin gürültüsünü 
duyan eşleri korkuyla sarayın altındaki 
gizli mahzene sığındı. Böylece yeniçe
cilerin saldırılarından korunmuş oldular. 
Asi ler sarayı yağmaladı, değerli eşyala
rı ve altı bin kese altını aşırdılar. 
Bu arada yençeriler, kentin her yanına 
dağılarak, "Fetva verenlere, yazanlara, 
kavuk taşıyan herkese ölüm! Onların ço
cuklarını ve karılarını on paraya sataca
ğız. Bütün tacirler dükkaniarını açsın, bir 
cam parçası kaybolana bir pırlanta vere
ceğiz, her kim yağmaya kalkışırsa kafa
sını keseceğiz! "  diye haykırarak sabahın 
erken saatinde halkı uyandırmaya baş
ladılar. 

Önlemler Alınıyor 
lsyanın korkulu haberi devlet büyükle
rini tatlı uykularından uyandırdı. Haber, 
Beylerbcyi'ndeki evinde sadrazama bir 
yıldırım hızıyla ulaştı. Sadrazam Bender
li Sel im Paşa, anında bütün uygun ön
lemleri aldırdı. Kardeşini ve mabeyinci
sini Hüseyin ve Mehmed paşalara yol
layarak hemen saraya gitmelerini ve sa
dık birl ikleri harekete geçirmelerini  

emretti. Kendisi de bir kayığa atlayarak 
yazgısına sığındı ve Kahvecibaşı Os
man Ağa ile kente hareket etti. 
Yalı Köşkü'ne 1 1  geldiğinde Kıbrıslı Meh
med E min Efendi'yi çağırarak hemen 
Beşiktaş'taki sarayında bulunan padişa
hırı yanına ç ıkmasını, olanları haber 
vermesini istedi. Ayrıca Sancak-ı Şerif in 
çıkarılmasını ve bizzat padişahın asker
lerin başına geçmesini sağlamak için gö
revlendirdi. 
Aynı anda şeyhülislama da haber vere-

• 

rek hemen gelmesini sağladı. Hüseyin 
ve Mehmed paşalar da hemen buluşma 
yerine koştu. Müderrislere, hocalara ve 
öğrencilerine haber uçurarak, tahtı sa
vunmak üzere herkesin mücadeleye 
katılmasını istediler. Sadrazam devlet 
adamlarına, saray subaylarına, Tersane 
eminine, topçubaşına, humbaracılara 
haber göndererek askerlerin en hızlı 
biçimde saraya gelmelerini emretti. 
Bu arada kahya Hasan Ağa evinde kay
gı içinde kıvranırken, vicdanlarının se
sine uyan müreveili kurullarının ve oda
başıların yan ına geldiklerini gördu. 
Köşkün planı hakkında kesin bir bilgi 
yoktu r. Köşk, Sultan Abdülaziz döne
minde, demiryolu inşaatı sırasında yık
tırıldı. 

��Gavur Taliıni istemiyoruz" 
Bu gelenlerin çoğu Etmeydanı çevresin
den geçmişler ve büyüyen olayları göz
leriyle görmüşlerdi. Onlarla birlikte ye
niçeri ağasının sarayı'na gitti. Celaleddin 

11 Yalı Köşkü (veya Cebeciler Köşkü): Istanbul'da Topkapı Sarayı'nın Galata'ya bakan tarafındaki köşk. Yavuz Sultan 
Selim tarafından yaptırıldı. 
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Ağa yoktu. Kahya, sarayda kaldı ve ya
zarların başkanı Ra ş id Efendi 'yi asilere 

· göndererek ne istediklerini öğrenmesi
n i  söyledi. 
Asiler hep bir ağızdan, "Gavur talimi is
temiyoruz. Eski yeniçeri talimi çömlek
lere ateş etmek ve keçe kesmektir. 
Fermanı uygulayanların kellelerin i  isti
yoruz" dediler. Bazı devlet büyüklerinin, 
padişahın subaylarının adlarını saydılar. 
Başkaldıranların bu istekleri Yal ı  Köş
kü'ndeki sadrazama iletildi. Sadrazam 
nefretle karşılık verdi: "Kabul ettiğimiz 
yeni askeri eğitim akla uygun olduğu gi
bi, d ini yasanın da kabulüdür. Bütün din 
adamları kabul etti. 
Osmanlı Devleti 'nin onuru ve kudreti 
için bunu uygulamak zorundayız. Bu 
kutsal yapıdan bir taşın kaldırılmasından 
acı çekmeyeceğiz. Tanrı'nın izniyle asi
leri ezeceğiz. Onlara intİkarnın kılıcını 
çekeceğiz. Haydi şimdi bu yanıtı onla
ra götürün." 

Sultan II .  Mahmud Kılıcını 
,Kuşandı 
Orada bulunanlar bu sözleri bütün sami
rniyetleriyle onayladı. Raşid Efendi ge
ri döndü. Sadrazam ve çevresindekiler 
sarayın içine çekildi . B ir süre sonra din 
adamları, müderrisler ve öğrenciler ka
labal ık bir şekilde çıkageldi. Topçuba
şı, Arabacıbaşı, lakabıyla anılan Topçu 
Yüzbaşısı İbrahim Ağa, toplarıyla birlik
te sadrazama katıldı. Tersane Çavuşu 
Ahmed Ağa deniz piyadeleri ile sarayın 
çevresine )'erleşti. B iraz sonra başların
da subaylarıyla humbaracılar gözüktü. 

Devletin sadık kulları, padişahın ortaya 
çıkmasını beklemek üzere sarayın geniş 
avlu larını doldurdu. 
Saray Haznedarı Mehmed Emin Efen
d i, padişaha haber vermek üzere Beşik
taş'a gitti. Sultan Il. Mahmud'a yeniçe
rilerin isyanı bildirildi. Mehmed Emin 
Efendi, sadık askerlerin sarayda toplana
rak, asilerin üzerine yürümek üzere pa
dişahın emrini beklediklerini söyledi. 
Sultan Il .  Mahmud hemen kayığının ha
zırlanmasını buyurdu.  
Denize açılmadan önce güvenilir adam
larından Ebubekir Efendi'yi sadrazama 
göndererek olaylar hakkında daha fazla 
ayrın tı toplanmasını istedi ve yeni emir
lerini iletti. Ancak tahtın yiğit savunucu
ların ı  telaşlandırmamak için Ebubekir 
Efendi'nin dönmesini beklemedi .  
Padişah, ateşli cesaretinden başka bir  şe
ye güven duymuyordu. Kılıcını kuşan
dı ve yanına yalnızca sadık kahyası 
Mustafa Efendi'yi alarak hareket etti. Si
lahtarı ve öteki subayları başka kayıklar
da Sultan II .  Mahmud'u izliyorlardı. 

Sancak-ı Şerifin 
Çıkarılması İstendi 
Biraz sonra padişah ve maiyeti Topka
pı Sarayı çevresinde karaya çıktı. Osman
lı padişahlarının sürekli mekanı olan bu 
cennet gibi bahçeleri aşarak geniş sün
net odasına gird i. Geçtiği her yere yeni 
bir canlılık getiriyor, bütün kalplere he
yecanın ve fedakarlığın kutsal ateşini akı
tıyordu. Sadrazamı, şeyhülislamı, devlet 
büyüklerini ve din adamlarını huzuruna 
çağırdı ve onlara şöyle dedi: 
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"Hepiniz, tahta çıktığım günden beri, di
nin çıkarlarına yaptığım hizmetlerimi ve 
bana emanet edilen halkırnın iyiliği için 
nasıl özen ve çabayla uğraştığımı bilirsi
n iz. Yine bilirsiniz ki, yeniçerilerin tah
tıma karşı yaptıkları saygısızca hareket
lerini, kan dökülmesini önlemek için ba
ğışladım. 
Hatta daha da ileri giderek oları ödüllen
d irdim. Nihayet iyilikten başka bir şey 
görmeyen yeniçeriler son çıkarılan buy
ruğa gereği gibi davranınayı da kabul et
tiler. Ama bugün sözlerini tutmayarak, 
imzaladıkları ve bütün sivil ve d in i  oto
riteler tarafından kabul edilen anlaşma
yı çiğnediler. Şu anda gösterdikleri küs
tahça davranışlar, padişahlarına karşı 
açıkça ayaklandıklarını kanıtiarnıyar 
mu? Bu hainleri ezmek, ayaklanmaları
nı boğmak için nasıl bir önlem alınma
sını uygun buluyorsunuz? Silah kullanıl
ması hakkında din adamlarının görüşü 
nedir?" 
Din adamları hep bir ağızdan şöyle ya
nıt verdiler: "Şeriat asilere karşı savaşıl
masını ister." 
Bütün E nderun öğrencileri de bu kara
ra katıld ıkları ve "Yenmek ya da ölmek. 
İşte kararımız! Tanrı yardımcımız olacak 
ve eğer gerekirse canımızı padişahımız 
için feda edeceğiz" dediler. 
Müderris Abdurrahman Efendi, savaşçı 
heyecanının son noktasına gelerek elin
deki tespihi yere çaldı, ayağa kalktı ve 
"Ne bekliyorsunuz? Düşmanın üzerine 
koşalım ! Onları ezelim, parçalayalım!"  
d iye haykırdı. 
Kuvveti sağlayan birlik düşüncesiyle 
canlanmış bu bir avuç kahraman padişah-
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tan Sancak-ı Şerifi çıkarmasını rica et
ti. Daha sonra asilerin üzerine yürüme
ye başlayacakları sırada padişah onlara 
şunları söyledi: 
"Ben inananlarla birlikte savaşmaya ve 
bana karşı gelen nankörleri cezalandır
maya gideceğim." 
Bu sözler üzerine yanındaki subaylar hep 
birden onu bu kararından vazgeçirmek 
için yalvarmaya başladılar: 
"Padişahımızın bir avuç serseri asinin 
önüne çıkarak yüce varlığını tehl ikeye 
sakmasını doğru bulmuyoruz. Sancak-ı 
Şerifi çıkarsın, imparatorluğun selame
ti için dualarını esirgemesin. Onun du
aları sad ık kullarının başanya ulaşması 
için yeterlidir." 
Padişah bu ısrar karşısında kararından 
vazgeçti. İstanbul'un sokaklarına, ayrı
ca Galata, Pera ve Üskiidar'a tellallar 
gönderilerek bütün Müslümanların San
cak-ı Şerif altında, halifenin yanında top
lanması istendi. 
İstanbul Müftülüğü 'nden çıkan bu emir 
mahkeme mübaşirleri aracılığıyla çe
şitli mahallelerin imaıniarına iletild i. 

Padişah Hayır Duaları 
Ediyor 
Tellallar ve mübaşirler, kendilerini  asi
lere belli etmeden görevlerini yerine ge
tird iler. Haberi duyan halk ayaklandı. 
Yarım saat geçmeden başlarında hoca
larıyla yeni öğrenci gurupları, imamla
rın arkasında çeşitli mahalle sakinleri, 
kadıları ile Galata, Pera ve Üsküdar hal
kı her taraftan sarayın önünü doldurma
ya başladı .  
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Onlar saraya gelirken padişah, Kutsal 
Emanetler Dairesi'nden Sancak-ı Şerif'i 
çıkarmaya gitmişti. Tanrı 'nın yardımını 
dileyerek yeşil sancağı sadrazama ve şey
hülislama teslim etti. Müderris Ahıska
lı Ahmed Efendi sancağı alanlara hitaben 
hepsini ağiatan bir konuşma yaptı. Sara
yın cephaneliğinden çıkarılan tabanca
lar, kılıçlar, barut ve kurşun, silahı ve cep
hanesi olmayanlara dağıtıldı. 
Din ve devlet uğruna canlarını ortaya ko
yanlar "Allah! Allah!"  sesleri arasında sa
rayın kapısından fırladı. Sultanahmet 
Camisi' ne doğru koştular ve caminin 
önüne Hz. Muhammed'in şanlı sancağı
nı diktiler. 
Padişah, Sancak-ı Şerif' i teslim ettiği sa
vaşçıların galibiyeri için yeniden Tanrı'ya 
yakardıktan sonra, silahtan Ali Ağa, Ha
sodabaşı Ebubekir Efendi, kahyası Mus
tafa Efendi ve mabeyincisi Ahmed Şa
kir Efendi'yle atına bindi. Sarayın özel 
bahçelerinden geçerek Bab-ı Hüma
yun üzerindeki dairesine, haberleri da
ha çabuk almak için yerleşti. 
Önündeki meydanda gerçek Müslü
manların Sancak-ı Şerif' in altına gir
mek için koşuştuklarını görüyor, hepsi
ne hayır dualarını yolluyordu .  

İlk BirlikAsilerin Üzerine 
İlerliyor 
Sultan II .  Mahmud, sahip olduğu yüce 
makamın onuruna zarar gelmemesi için 
köşkünde oturup olayları izlemeye mah
kum olmaktan hiç memnun değildi. 
Hareketin gerçek önderleri olan H üse
yin ve Mehmed Paşalar, sadrazam, şey-

hülislam, vezirler, padişah taraftarları, din 
adamları, Sultanahmet Camisi çevre
sinde toplanıyorlardı. 
Her geçen dakika sayıları artan kalaba
lığa isyanı bastırmak ya da yok etmek ça
re leri üzerinde görüşlerini bilidiriyorlar
dı. Hüseyin Paşa, savaşma anında tartış
ma yapmanın gereksiz olduğunu savu
nurken, Mehmed Paşa, asilerin kuşku
larını ortadan kaldırmak için tek çarenin 
kılıca sarılmak olduğunu belirtiyordu.  
Hüseyin ve Mehmed paşalar din adam
larının yanıtlarını beklemeden en gl5s
terişsiz savaş elbiselerini giydiler. Atia
rına atlayarak bir topçu bölüğü ve gö
zü pek denizcilerk birlikte Divanyo
lu 'ndan geçip yeniçerilerin kışiaları 
önünde toplandığı Etmeydanı'na doğ
ru ilerlemeye başladılar. Silahlı halk bu 
ilk birliğin sayısını artırırken, ara sokak
lardan Etmeydanı 'na doğru başka top
luluklar sessizce fakat büyük bir i nanç
la ilerl iyordu.  
Kararsız birkaç yeniçeri, Sultanahmet 
Meydanı'na gelerek sadrazama ve şey
hülis lama ne yapacaklarını sordu. B ir
den galeyana gelen şeyhül islam "Ey 
Ümmet-i M uhammed, daha ne bekler
siniz? Tanrı'yı ve onun gölgesi padişa
hı hoşnut kılmak için inançsızlarla kav
gaya tutuşan kardeşlerinin yanına koş! "  
d iye haykırd ı. 
Bu sözler üzerine hala cami çevresinde 
bulunan halk, haykırışlarla Hüseyin Pa
şa'nın ve ropçuların arkasında taze kuv
vetler olarak Etmeydanı'na doğru atıldı. 
Divanyolu ve Beyazİd Camisi avlusun
da öncü kuvvetleri bulunan yeniçeriler, 
halkın bir ağızdan çıkan haykırışiarını du-
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yunca şaşırdı. Daha sonra zaferin kutsal 
işareti olarak Sancak-ı Şerif in çıkarıldı
ğını öğrenince, yok edilmekten kurtul
mak için E tmeydanı'na çekildiler. Kış
lanın büyük kapısını kapatarak, kuvvet
li bir kalede bulunuyorlarmış gibi bari
katlar kurdular. 

Toplar Yeniçerilerin 
Kafalarında Patladı 
Saldırıya geçmeden önce komutanlar 
seslerini işittirecek kadar kışlaya yaklaş
tılar ve teslim olmalarını, padişahın piş
man olanları bağışiayacağını bildirdiler. 
Şimdiye kadar padişahları ve halkı alte
den bu ocakta küfür seslerinden başka 
bir şey duyulmadı. Yeniçeriler bir dönüm 
noktasına geldiklerini anlayamıyorlardı. 
Hala saçma isteklerini saraya ve devle
te kabul ettireceklerini sanıyorlardı .  
Halkı memnun  etmek için son anlaşma 
girişiminde bulunan Hüseyin Paşa, o za
man topçulara dönerek ateş açmalarını 
ve kışianın kapısını yıkmalarını emret
ti. Yeniçerilerin güvenini öldürücü bir hi
leyle artırmak amacıyla özellikle sesini 
duyuracak kadar yükseltti ve "Hayır, ateş 
açmayın, beklediğimiz barutlar gelme
d i ! "  d iye bağırdı. 
Bu sözlere kanan ve tehlikesizce kapı
nın arkasında toplanarak topçul:ua küf
redebileceklerini sanan yeniçeriler, top
ların hedefinde budala bir sürü gibi du
ruyorlardı. 
Kapıyı ve barikatları parçalayan gülleler 
yeniçerileri cansız yere serdi. Mehmed 
Paşa arkasında bir avuç topçu askeri ve 
tersane imamıyla yeniçerilerin ateşine al-
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dırmadan b u  gedikten içeriye ilk giren 
oldu .  
Arkasından ayrılmaz bir  kitle halinde 
halk ve askerler geliyordu. Alanın asker
ler, halk, toP,lar tarafından dolduruldu
ğunu gören yeniçeriler bozgun halinde 
Etmeydanı 'nın öteki ucuna yıkılan ka
pının karşısındaki kışialarma çekildi
ler. Kışlada yed i  sekiz bin dolayındaki 
cephanesiz, desteksiz yeniçeri pencere 
ve kapılardan d�rmadan ateş ediyordu. 
Mustafa adında yiğit bir topçu askeri, 
yaylım ateşini durdurmak üzere yeni'çe
rilerin odun deı)osuna yaklaştı ve elin
deki meşaleyi içeri att ı .  B iraz sonra 
esen rüzgarın da etkisiyle büyük bir yan
gın ve durnan kışlalara doğru ilerleme
ye başladı. Bir anda binayı alev girdap
ları sardı. Aynı anda misket gülideri atan 
toplar; alevden kaçmak için d ışarı çıkan 
yeniçerileri biçip geçiyordu.  
Yangın ve duman Öç bin asiyi yutarken, 
E tme'ydanı 'nı ,  Sultanahmet Camis i 'n i  
ve sarayın serviierini aşarak Pera 'daki 
yabancılara, henüz maiyetlerini bilme
dikleri uğursuz bir olayı haber veriyor" 
du .  Toplar, in inde bağırıp çağıran ye
n içe rilere ölüm kusuyordu .  Bun lar 
ölüm mü yoksa zafer çığlığı mıydı? 
Başkentte bunu hiç kimse kestiremiyor
d u. İmparatorluğun yazgısını etkile
yecek olan bütün mücadele sarayın 
kapısı ile E tmeydanı arasındaki dar 
alanda veriliyordu. 

Padi§ah Çok Mutlu 
Artık yeniç�riler yoktu. Alevlerde kav
rulmayan ya da misketler altında ölme-
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yenler halkın ve padişahın geç, fakat ka
çınılmaz imikarnından kurtulmak üze
re sağa sola sığınmıştı. Hüseyin ve öte
ki paşalar, çatışmanın olduğu alanda 
çadırlar kurarak, alevlerderı ve top a_te
şinden kurtulan yeniçerilerin bulunup 
getirilmesi için bütün İstanbul sokakla
rına bölükler yollamışlardı. Yakalanan ye
niçeri subayları ve askerleri oraya geti
rildİkten sonra kafası vuruluyor ve cese
di denize atılıyordu .  
Bunca yüzyıldır bu  dikkafalı sürü! erin sa
ray üzerinde kurdukları dehşet havası, 
şimdi yeniçerilerden yana olanları kap
la�ıştı. 
Sultan II. Mahmud, Sultan III .  Selim'in 
intikamını almış, n ihayet gerçek bir hü
kümdar olmuştu. Tanrı'ya şükürler ol
sun, iradesi üstün gelmişti. Artık impa
ratorluğa eski kudretini kazandırmak için 
ona mutluluktan başka bir şey gerekmi
yordu. Yenilik yapanlar mutluluğa ancak 
öldükten sonra kavuşurlar. 

Hepsi Cezasını Buldu 
Ayaklanma bastırılmıştı. Yeniçerilerin 
büyük bir bölümü bu iç savaşta can ver
mişti. Kıyımdan kurtulanlar ile yeniçe
ri yandaşı olanlar kaygı ve korku içinde 
saklanıyorlardı. Bu arada güvenlik ön
lemleri almak ve yeni bir asayiş kuvve
ti kurmak gerekiyordu. İstanbul'un ka
pılarına ve çevre kasabalara kadar her ye
re birçok inzibat karakolu kuruldu. Çok 
sıkı arama emirleri çıkarı ldı . 1 2  

Kazanılan zaferden sonra Hüseyin ve 
Mehmed paşalar, kışiaları ve civarını sı
kı sıkı arattılar. Etmeydanı 'ndan kaçma
yı başarıp da çevrede yakalanan yeniçe
riler toplanarak Sultanahmet Meydanı'na 
getirildiler. 
Ertesi gece de aramalar sürdürüldü. ls
yanın elebaşıları kıyafet değiştirmeleri
ne rağmen tanındı ve yakalandılar. lsyan
cılardan pek çoğu saklandıkları yerde bir 
Osmanlı tarihçinin dediği biçimde "so
ğuktan sinen yılan gibi" yakayı ele ver
di ler. Sadrazarnın kurdüğu mahkemeye 
çıkarılarak yasaların hükmüne teslim 
edildiler. Aralarında eski Sekbanbaşı 
Mustafa, Kahya Mustafa, yirmi beşinci 
orta yöneticisi Kürt Yusuf, kardeşi Ek
mekçi Mehmed, cebecilerin kazanları
nı çıkaran beşinci orta aşçıbaşısı, eski Aş
çıbaşı Yongancı Hüseyin, Kazancı Necip 
gibileri bulunuyordu. 
Başıbozukların arasında her ayaklan
mada etkil i  olan tulumbacıların çavuşu 
da vardı. Yağmalar ve tulumba takımla
rının yenilenmesi bahanesiyle devletten 
aldığı paralarla zenginleşmişti. 
Sadrazam ile Necip Efendi 'nin evlerini 
yağmalayan asi gruplarının başında bu
lunan Manav Mustafa ile Sarhoş Musta
fa uzun araştırmalardan sonra saklandık
ları evlerde ele geçirildiler. 
Sarhoş Mustafa saklandığı sandıkla bir
likte padişahın huzuruna çıkarıldı. Bos
tancıbaşının sorduğu sorulara korkuyla 
karışık saçma sapan yanıtlar verdi. Padi
şahın yakınlarının karılarını, kızlarını, 

1 2  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan. kaldırılması olayı, Osmanlı tarihinde "Vakayi Hayriye" diye anıl ır . Sultan l l .  Mahmud 
bu örgütün yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı yeni bir ocak kurdu. Yeni ordunun başına Ağa Hüseyin Pa
şa'yı getirdi. 
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oğullarını pazarda on kuruşa saracağı hak
kındaki suçu yüzüne vurulunca büsbü
tün şaşırdı. İdam edilmeye götürüiiirken 
Sultan II .  Mahmud bu iğrenç tasarılar 
gerçekleşmediği için Tanrı'ya şükretti. 

Rus Ordularına Yenik 
Düşüldü 
Birkaç gün sonra lstanbul'u her zaman 
hurafeleri, di lencilikleri ve rezaletle
riyle mahveden yirmi bin derviş Toros
lar'a sürüldü. Çok kısa sürede kurulan 
düzenli ordu, Osmanlıların savaşa olan 
doğal dehasını, cesaretini  ve disiplinini 
bir kez daha ortaya koydu. Padişah II .  
Mahmud yalnızca yıkınakla kalmamış, 
yeniden yaratmasını da bilmişti. 
Çarın erdemi Petersburg'daki toplantı
larda Rus ihtirasın ı  önleyecek durum
da değildi .  Çar Yunanistan ' ın,  impara
torluktan koparılması sorununda İ ngil
tere ve Fransa 'nın Osmanlı Devleti 
sın ırlarını kend is ine engelsiz açacakla
una inanmıştı. Peloponez'in bağımsız
lığı anlaşmasının Babdili tarafından bir 
an önce imzalanmasını bahane eden 
Rus orduları, yüz yirmi bin askerle 
Tuna'yı aştı. Ruslar, on binlerce yeni
çerinin yok edilmesiyle Osmanlı Dev
leti'nin zayıf düştüğünü, ilk darbede ye
nileceğini sanıyorlardı. Fransa ve İngil
tere elçileri Sultan II. Mahmud'u alçak
ça Rusların baskısında bıraktı. 
Doğal müttefikleri tarafından terk edi
len Sultan Il .  Mahmud cesaretini asla 
kaybetmedi. Yeniçerilerin Azraili Hüse
yin Paşa'nın kornurasında yüz bin kişi
lik bir ordu Varna ve Şumnu'da toplan
dı. Rus Çarı N ikola varlığı ile generalle-
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rine gayret vermek istedi. İbrail ve lsak
çı kaleleri Rus sald ırıların boyun eğdi. 
Kaptanıderya İzzed Mehmed Paşa'nın 
iki ay boyunca kahramanca savunuldu
ğu Varna'da ihanete kurban gitti . Varna 
komutanı Yusuf Paşa, kaptanıderyanın 
savunmasının boşuna kan kaybına neden 
olduğu gerekçesiyle Rusların tarafın 
geçti. Zaten Serez ve Makedonya'da 
zengin topraklara sahip olan bu alçağın 
ihanetinden Ruslar çok yararlandı ve 
böylece Varna düştü. 
Zayıflıkla suçlanan Sadrazam Bendqe
li Mehmed Selim Sırrı Paşa, devletin 
mührünü ihanetle yenik duruma düşen 
İzzed Mehmed Paşa'ya devretti. Bu 
Paşa'nın cesareti, bütün askeri dehasını 
oluşturuyordu.  Ancak 1 829 yılında Tu
na üzerindeki Rus seferi sırasında Külef
çe'nin kaybedilmesiyle sonuçlanan ba
şarısızlık, sadrazamlıktan aziedilmesine 
neden oldu. Yerine Reşid Mehmed Pa
şa getirildi .  Reşit Mehmed Paşa, Şum
nu'ya çekilmek zorunda kaldı. Bu  sıra
da Silistre, Rus General Dibitiç ' in top
Ianna teslim oldu. O zamana kadar 
Edirne'nin aşılmaz doğal kaleleri olan 
Balkanlar artık aşılmıştı. Reşid Mehmed 
Paşa, hızla Edirne üzerine yürüyen Rus
ları durdurmak için Şumnu'yu terketti. 
İslimye'de yenilen sadrazam Rus Gene
ral Dibitiç'in imparatorluğun ikinci baş
kentine girmesine engel olamadı. Artık 
lstanbul'a girmeye hazırlanan Rusların 
önünde Osmanlıların zayıf kuvveti ve 
umutsuzluğundan başka bir şey kalma
mıştı. 
Sultan II. Mahmud, Bükreş Anlaşma
sı 'ndan pek farklı olmayan Edirne An
laması'nı imzalamak zorunda kaldı. Rus-
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ya, gelecekte mührünü basacağını gös
termek için Osmanlı Avrupası üzerinde 
adımlarının izlerini bırakmaktan mem
nun olmuştu. Daha sonra, Avrupa dev
letlerinin tepkisini çekmernek üzere 
gösterişli bir alçakgönüllülükle geri Çe
kildi. 

Kavalalı Sorunu 
Bütün aksilikler devleti:n talihsiz yeni
likçisine rastlıyordu. Ruslara yenilmiş, 
Yunanistan 'ı kaybetmiş, İ ngilizler tara
fından hırpalanmış, Fransızlar tarafından 

terk edilmişti. Şimdi de yine Fransızla
rın sayesinde yükselmiş bir paşanın sal
dırgan isyanını göğüslemek durumunda 
kalmıştı. 
Yunanistan'ın bağımsızlığı, Edirne'nin 
düşmesi, Osmanlı Avrupasının parçalan
masıyla sonuçlanan İngiltere Fransa'nın 
işbirliği Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı im
paratorluktan daha büyük bir parçayı ko
parmaya itmişti. İmparatorluk Mısır va
lisinin ihtirasını karşılayabilecek du
rumda değildi. Talihi onu her şeyden 
umut etmeye yönleD<İiriyordıı. Flan-

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Fransız Komutanlarla Görüşürken. 
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sa'daki 1 830 İhtilali Liberal Parti'yi iş
başına getirmişti. Şimdi de garip bir an
laşma ile Bonapartçılar13 işbirliği yapıyor
du. Hangi görüşle hareket ettikleri an
laşılmayan Bonapartçıların asker önder
leri, N apoiyon gibi iktidara gelmiş bir as
ker olan Mehmed Ali Paşa'ya derin bir 
sevgi duyuyorlardı. Bu paşaya "Arabis
tan'ın Bonapartı" diyenler bile vardı. Bu 
Süveyş Çölü egemeninin, İngi lizlere 
kanalı kapatacağı düşünülüyordu. Aslın
da, daha önce gerçekleştirilen iki İngi
liz işgaliyle bu düşüncenin bir hayalden 
ibaret olduğu anlaşılmıştı. Ancak İngil
tere'ye karşı intikam duyguları besleyen 
Bonapartçılar hayalleriyle halkı oyalama
ya devam ed iyorlardı. 
Mehmed Ali Paşa da Fransa'daki saygın
lığını biliyor ve Napolyon'un ordusun
dan kalan Fransızları, kendi ordusunda 
görevlendirerek bu saygınlığın sürmesi
ni sağlıyordu. Napolyon'un bu komutan
ları Mısır ordusunun yetiştirilmesinde bir 
hayli yararlı oluyorlardı. Araplar Fransız 
dehası önünde hayranlıkla eğiliyordu. 
Büyük bir ordu ve donanma, geniş bir 
servet, dalkavukluk ve rüşvet verınede 
usta bir dış politika, o çağdaki Fransız ga
zetelerjnde sağlanan büyük destek ve ni
hayet İbrahim Paşa'nın kişiliğinde odak
laşan kahr:ıman bir başkomutanlık, Meh
med Ali Paşa'nın başaramama kuşkula
rını ortadan kaldınyordu. 

Sadrazam Tutsak Düştü 
Bu Epirli Paşa, Rumiara özgü kurnazlı
ğıyla Sayda Valisi Abdullah Paşa ile 
olan anlaşmazlığını bahane ederek ansı
zın Suriye'yi işgal etti. Abdullah Paşa bir 
iki bin askerle Akka Kalesi'ne kapandı. 
Oğlu İbrahim Paşa Akka'yı kuşattı. Gaz
ze, Yafa, Hayfa ve Filistin' in kıyı kent
lerini eline geçirdi. Abdullah Paşa altı ay 
dayandıktan sonra Akka'yı teslim etti. 
Abdullah Paşa 'nın yardımına koşması 
için çok geç gönderilen Osrpan Paşa, İ�
rahim Paşa ile çatışmaya cesaret edeme
di ve ordusuyla birlikte Ha!ep'e çekildi. 
Mısırlılar, Suriye'nin başkenti Şam'a 
yürüdü. Şam komutanı kutsal kenti çar
pışmadan teslim etti. Kuzeye yönelen İb
rahim Paşa, önceden adının uyandırdı
ğı dehşetten manen yenik olan yirmi bin 
Osmanlıyla karşılaştı. Halep'i düşürdü. 
Yeniçerileri yok eden adam Hüseyin Pa
şa, Karaman'ın geçitleri olan Torosları tu
tuyordu.  İbrahim Paşa, Antakya ile İs
kenderun arasında Belen Geçidi'nde 
Hüseyin Paşa 'n ın yirmi bir askerini 
yendi .  Bütü n  Suriye İbrahim Paşa'nın 
eline geçmişti. 
Mehmed Ali Paşa, oğluna Toroslar' ı aş
ması ve Babıali'den istediği tavizleri 
kopanneaya kadar yürüyüşüne devam et
mesi talimatını verdi. Arnavutluk ve 
Yunanistan'daki zaferlerinden dolayı 
göze girmiş olan Reşid Mehmed Paşa 
sadrazam ilan edilerek altmış bin aske-

1 3  iktidarın Sonapart Hanedanı'nda bulunduğu yönetim sistemi. Bu iktidar hem veraset, hem milletin verdiği yetkiy
le iktidarın Bo napart Hanedanı'nda olduğunu belirler ve bu durum her türlü egemenliğin temel ilkesi sayılan milletin 
verdiği yetki gereğidir. (Bu ilke, iki Banapart'ın dayandığı 1 789 geleneğine uygun düşer, Milli egemenlik plebisitle sağ
lanmaktadır.) Bonapartçılık, "plebisite dayanan otoriter demokrasi" ya da "genel oyla sağlanan diktatörlük" anlam
larında da kullanılır. 
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rio başında Kütahya ile Konya arasında
ki tepelerde Mısır ordusunu bekliyordu. 
Savaş sırasında İbrahim Paşa'nın ordu
su tarafından hırpalanan ve cepheden sal
dırıya uğrayan Reşid Mehmed Paşa ya
ralı olarak Mısırlıların eline düştü. Sad
razarnın tutsaklığı orduyu dağıttı ve ls
tanbul'u sarstı. 
Şansı ters giden Il. Mahmud umutsuz
luk içinde Ruslara döndü ve asilere 
karşı düşmanlarından koruma istedi. 20 
Şubat 1 833 tarihinde Rus donanınası Bo
ğaz'da demir attı ve otuz bin Rus'u ka
raya çıkardı. 
Bir paşanın ayaklanması, Osmanl ıların 
umutsuzluğu ve Fransa ile İngiltere'nin 
politik hareketsizliği yüzünden birden 
saygınlık kazanan Rus çarı, padişahların 
başkentine ve imparatorluğu na egemen 
olmuştu. Artık Çar Nikolay'ın 14 emir su
bayı Kont Orlov, Divan'a istediğini ka
bul ettirebilirdi .  
Nihayet Fransa harekete geçti, ama ar
tık çok geçti. E lçisi Amiral Roussin, 
Mehmed Ali Paşa ile Divan arasında ara
buluculuk önerdi. 
Zaferleri sayesinde iyice gururlanan Mı
sır valisi, Suriye'yi, Arabistan'ı ve hatta 
Karaman'ın kapısı Adana eyaJetini ken
disine garanti etmeyen hiçbir anlaşma
ya yanaşınıyordu. Fransa'nın gönderdi
ği d iplomatlardan Varennes, asilerin is
teklerini yumuşatmak amacıyla İbra
him Paşa'nın karargahına kadar gitti. İb
rahim Paşa ve babası eğilrnek bilmiyor-

du. Padişah, Suriye ile Adana eyaJetini 
Mehmed Ali Paşa'ya verdi. 
Dışişleri Bakanlığı'nın körlüğü yüzün
den Mısır'ın ihtirasını destekiemiş olan 
Fransa, şimdi bu hareketinin cezasını 
ödüyordu. İmparatorluğun yarısı Rum hi
mayesine, diğer yarısı Asya'nın tek ege
meni olan bir paşanın kılıcı altına girmiş
ti. Fransa, Avrupa'da Rusya'ya, Asya'da 
İngiltere'ye karşı denge kuvvetini kay
betmişti. 
Tuileries Sarayı 'ndaki kabinenin, be
ceriksizliği sayesinde Paris basınını ve bi
l inçsiz Fransız kamuoyunu okşamak 
için Akdeniz, Tuna boyları, Prut, Fırat, 
Süveyş Kanalı, Yunanistan, Karadeniz ve 
Kızıldeniz Fransa'nın düşmaniarına terk 
edilmişti. 
Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın çıkışı ol
mayan bu yoldaki politikası, Kavalalı se
rüvenciyi tutmak pahasına Avrupa'da ge
niş bir yangına neden olabilirdi. Aldatıl
mış Fransız kamuoyunu sanki bir ser
semlik sarmıştı. 
Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupalı güç
ler arasında eşit biçimde koruma bölge
lerine ayırmak bile, imparatorluğu Rus
ya ile Mısır arasında bölmekten daha ma
kul bir davranış olurdu. Avusturya ile In
giltere bu durumu anlamaya başlıyorlar
dı. Bu arada fetihten çok Osmanl ıları 
kendi tarafına çekmeyi daha uygun bu
lan Rusya ile Fransa'nın anlamsız Mısır 
taraftarlığını eleştiriyordu .  Babıali ile 
gizlice Hünkar Iskelesi Anlaşması'nı 
imzalamakla yetindi. 

1 4  Burada adı geçen Rus Çarı 1 .  Nikolay'dır ve 1 825-1855 yılları arasında Rus imparatorluğu'nun başında bulunmuş
tur. Daha sonra, 1 894'te taç giyen Çar l l .  Nikolay 1 9 1 7'deki ihtilalde tahttan indirilmiş ve Haziran 1 9 1 8'de çariçe ve 
çocuklarıyla birlikte öldürülmüştür. 
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Bu anlaşma hükümlerince, Rusya padi
şahı iç ve dış düşıflanlarına karşı koru
mayı taahhüt ederken, Osmanlı Devle
ti de Çanakkale Bağazı'nı yabancı dev
letlerin savaş gemilerine kapatacaktı. 
Böylece Çanakkale, anahtarları padişa
hın elinde olan bir Rus kapısı haline ge
l iyordu.  

Bitmez Tükenmez İstekler 
Bu arada Toroslar' ın, Suriye'nin, Arabis
tan 'ın ve Mısır'ın tek egemeni olan 
Mehmed Ali Paşa, Osmanlılardan s ilah 
zoruyla koparılmış olan bu eyalerler 
üzerinde ırsi egemenliğinin kurulması 
amacıyla bazen Batı devletleri, bazen pa
d işahla görüşmeler yapıyordu.  Avustur
ya, İngiltere ve biraz aklı başına gelen 
Fransa bu istekler üzerinde pazarlık 
yapıyorlardı. Rusların desteğine güvenen 
padişah, böyle aşağılatıcı istekleri şiddet
le geri çeviriyordu. 
Mehmed Ali Paşa bu kadar hakaret do
lu davranışlarından sonra işi taclılıkla çö
zümlemeye çalıştı. Nakş-ı Dil  Valide 
Sultan 'ı elde etmek amacıyla İstan
bul'a, oğlu İsmail' in genç ve dul  karısı 
Zehra Hatun'u gönderdi. Bu dişi  d iplo
matın çok güzel ve çok zengin oluşu, gü
zel söz söyleme becerisi Sultan II. Mah
mud'un intikam duyguları karşısında ba
şarısızlığa uğradı. Zehra Harun, Mısır'a 
padişahın reddinden başka bir şey götü
remedi. 
Böylece E pir'den Nil kıyılarına gelen bir 
paşanın çıkarları, dokuz yıl boyunca 
Avrupa'yı meşgul e tti. 
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Ruhu Asla Teslim Olma&ı 
1 838 yılında Babiali i le Mısır arasında ye
niden savaş patladı. Kahraman, usta, 
fakat talihsiz bir komutan olan Hafız 
Mehmed Paşa seraskerliği e line aldı. 
Buyruğu altında yüz yirmi bin asker Fı
rat Vadisi 'nden aşağı İnıneye başladı. 
Fransa, İbrahim Paşa 'nın karargahına 
gözlemci olarak Callier adında bir subay 
göndermişti. 
24 Haziran günü Hafız Paşa, düşmana 
cesaretle saldırdı. İbrahim Paşa, Os
manlı saldırısı karşısında tam yenik dü
şecekken, Mıs ır'da yerleşmiş olan ve 
"Süleyman Paşa" d iye anılan bir Fran
sız generalinin topçuları, Osmanlı birlik
lerini darmadağın etti ve Mısır ordusu
nu kurtardı. 
İbrahim Paşa dağılan birliklerini topla
yarak, Süleyman Paşa'nın biçtiği Osman
lı ordusu üzerine saldırdı. Hafız Pa
şa'nın yedek kuvvetleri Osmanlı ordu
sunun kaçışını sağladı. Ancak kaçarken 
bir sürü top, tüfek, çadır ve savaş malze
mesini Mısır kuvvetlerine bırakmak zo
runda kaldı. 
Fransız gözlemcİsİ Callier savaş günü Mı
sırlıların karargahına gelmişti. Bu gözlem
ci bin türlü hile ve tehditle İbrahim Pa
şa'nın Toroslar' ı aşmasına engel oldu. Ni
zip Savaşı bu usta gözlemci sayesinde 
Mısırlılara bir üstünlük, Osmanlılara ise 
yenilgi sağlamaktan öteye gitmedi. 
Bunca çaba ve yenilgiden iyice yorulan 
padişah, ü lkenin kötü durumuna daha 
fazla dayanamadı. Karşılaştığı felaketler 
en az on taçlı yenilikçiyi perişan etme
ye yeterdi. Ancak yalnızca vücudu yenik 
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düşmüş, ruhu asla teslim olmamıştı. 
Otuz yıldan beri durmadan yenileştirme
ye çalıştığı bir imparatorluğun çöküşü
nü görmüştü. Ancak gelecek nesiller onu 
değerlendirebilirler. Pelopones'te yere 
devriimiş olan büyüklüğü de ancak bu 
biçimde anlaşılabilir. 
Şimdi padişahı sarayının içinde incele
mek üzere politika yaşamını burada bı
rakalım. 

rrMinare İki Kişiyi Almaz" 
Talih, Sultan II .  Mahmud'a, Köprülüler 
gibi, hükümdarlarının düşüncelerini an
layıp uygulayan, yenilgilerin sorumlulu
ğunu taşıyan ve başarıların onurunu 
efendilerine sunan sadrazamları esirge
mişti. B ir sürü adam denedikten sonra 
kendi kendisinin veziri olmuştu. Düşün
celeri başka ellere çok ağır geliyordu. Bu 
yüzden halkının şikayetlerini, çekin
genliğini ve nefretini tek başına göğüs
lemişri. Buna rağmen iyi niyetle hareket 
ederek, güven ve dostluğa dayanan göz
deleri de olmuştu. 
Bağlandığı adamların aras ında Halid 
Efendi ilki ve en uzun alanıdır. IL Mah
mud'un saltanat dönemini yakından ta
n ıyanlara göre İstanbul Rumlarının 
katledilmesi ve yeniçerilere karşı alınan 
ilk sert önlemler hep bu entrikacı, za
lim vezir sayesinde olmuştur. Halid 
Efendi çeşi tli sadrazamları ortaya çıka
rıyor ve sonra da onlardan ustalıkla ya
rarlanıyord u .  
Kullandığı adamlardan Sadrazam Deli 
Abdullah Paşa, onu egemenliği altına al
mak isteyen ellere karşı durmuştu .  Sa-

darete geldiği günün akşamı kışlalarda 
yangın ve isyan çıkmış, saraya gelen sad
razam ise, askerin Halid E fendi'nin 
kellesini istediğini padişaha bildirmişti. 
Sultan II. Mahmud sevgili dostunun hiç 
olmazsa canını kurtarmak için onu iste
meyerek Konya'ya sürmüştü. 
Halid Efendi'nin Konya'ya giderken 
muhafıziarına söylediği şu sözler ilgi 
çekicidir: 
"İktidar, yalnız bir kişiyi alabilen bir ınİ
nare ucuna benzer. Benim gibi oraya&ık
mış biri, her geleni aşağıya atmak paha
sına bile olsa kimseyi yanına çıkartma
malıdır. Demek ki, peşinden ınİnareye 
çıkmaya çalışanlara karşı insafsız olacak-
s ın. , 

Ne yazık ki rakibi Deli Abdullah Paşa bu 
öğüdü tutmuştu. Halid E fendi Kon
ya'da rahatsız edilmeden yaşayacağını 
umarken, bir gün İstanbul'dan gelen bir 
kapıcıbaşı padişahın idam fermanını 
göstermişti. 
Mücadelesi sonuç vermedi, kafası kesi
lerek İstanbul'a yollandı. Halid Efen
di'den sonra Sultan II. Mahmud'un en 
sevgili dostlarından biri de Pertev Pa
şa'ydı. Ne yazık ki o da aynı akıbete uğ
radı. Ed irne'de idam edild iği zaman 
Osmanlı Devleti, Pertev Paşa'nın yok
luğuyla Osmanlıların sonuncusunu kay
bettiğini sandı. 
Sultan Il. Mahmud'dan gizlenen bu 
ölüm doğal ve ani bir hastalığa bağlan
dı. Ölümü açıklandığı zaman padişah 
gözyaşlarını tutarnadı ve eskiden dostu 
olan bu bilgenin kaybından dolayı hiç
bir zaman teselli bulamadı. 
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Sarayda Baba Gibi 
Karşılanan Paşa 
Sultan II .  Mahmud 'un üçüncü gözdesi, 
yüz yaşını aşkın yaşayan, üç saltanat dö
neminde devletin en yüksek mevkile
rine birçok kez inip çıkan Çerkez Hüs
rev Paşa' dır. 
İstanbul'a köle olarak geldikten sonra gö
zü pekliği, üstün zekasıyla kısa zaman
da yükselmişti. Napolyon'un .>eferinden 
sonra Mısır Beylerbeyliği yapmış, Kahi
re'de üstünlük sağlamış olan Mehmed 
Ali Paşa'ya karşı savaşmak cesaretini gös
termişti. Epirli paşanın yurduna karşı ha
zırladığı felaketleri önceden tahmin et
mişti. Uzun ömürleri kadar, uzun süren 
bir düşmanlık iki rakibi birbirinden 
ayırmış, Hüsrev Paşa sonunda Meh
med Ali Paşa 'nın hilesine ve Babıali 'ye 
yolladığı altınına yenik düşmüştü. 
Mısır'dan çağınldıktan sonra ka'ptanıder
yalık, seraskerlik, Divan başkanlığı yap
mış ve Sultan Abdülmecid döneminin ilk 
sadrazaını olmuştu. Ayrıca Hüseyin Pa
şa i le yeniçerilere kar�.ı gelmiş, askeri 
alanda yenilikleri desteklemişti. 
Halil ve Said paşaların üvey babalığını 
yapmış, her birine Sultan II. Mahmud'un 
genç kızlarını almıştı. Padişah, Hüsrev Pa
şa seksen yaşındayken bütün unvaniarı
nı geri alarak onları üvey oğullarına ver
miş, o da yüksek bir gelirle ve kırk kişi
lik muhafız kıtasıyla sarayına çekilmişti. 
Saraya her gelişinde padişah onu gözden 
düşmüş bir vezir olarak değil de, bir ba
ba gibi karşılıyor ve Divan toplantıların- · 
da hala öğütlerinden yararlanıyordu.  
Efendisinin ölümünden sonra seksenini 
aşmış olan Büsrev Paşa çocuk padişa�ın 
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elinden tutarak ona yol göstermişti. Sağ
ladığı saygınlık bütünüyle bizzat seçtiği, 
yetiştirdiği, düşüncelerini kabul ettirdi
ği akıllı gençlerden geliyordu. İmparator
luğu son on beş yıldan beri yönetenler 
Hüsrev Paşa'nın elindeyetişenlerdir. 
Sultan II .  Mahmud gençliğinde, Asyalı 
hükümdarlarla ilgili bazı kuşkulardan 
kurtulamamıştı. Gençleri ve yakışıklı 
olanları kendisine gözde olarak seçme
si, en samimi dostlukların üzerine iftira
lar atılmasına neden olmuştu. 

Şeylıin Kızına Duyulan �k 
Oysa haremindeki cariyelerden birine 
karşı duyduğu ciddi ve sebatlı aşk bu de
dikoduları yalanlar. Kağıthane Deresi kı
yısındaki, şimdi harap olmuş sarayında bu 
cariyesinin kollarında saltanatının kaygı
larını ve zorluklarını unutınaya çalışırdı. 
O cariye ölürken, padişah en zevkli arı
larını geçirdiği bu sarayın asla onarılına
masın ı  emretmişti. Kendisi de bir daha 
oradan geçmemeye özen göstermişti. 
Birkaç yıl sonra bir şeyhin kızına karşı ro
mantik bir aşka kapılmıştı. Sık sıR derviş 
kıyafetine bürünerek şeyhin evine geli
yor, sevgilisinin güzelliğini, ihtirasını, ıs- · 

tırapiarını dile getiren satırlar yazıyordu. 
Saltanat döneminip son yıllarında karşılaş
tığı feh�ketleri unutabiirnek için kendisi
ni şarabın durnarılı havasına ve Adalar'da
ki Rum kızlarının sefahatına terk ediyor
du. Umutsuzluk, onu sefahatta bir çeşit in
tihara yöneltmişti. Yenilikten değil, dün
yadan bezmişti. Tanrı, dünya ve halkı 
aleyhine döndüğünde, milletinin yöneti
mini masum oğluna bırakınayı düşünüyor
du. Yaşamının o dönemlerine bizzat tanık 
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oldum. Çehresi kendisini izleyeniere 
hem hayranlık, hem hüzün ilham ediyor
du. Bu yüz ifadesinden, alınyazısının üs
tün kuvvetine yenik düşen bilgin ve er
dem sahibi kişiliğini hemen fark et!Tlek 
mümkündü. Felaketine dosdoğru giderek, 
hızla yok oluyordu. Karasevdası, yazgısı
na karşı son bir meydan okumaydı. Bu du
rum ise alınyazısının hükmünü zamanın
dan önce yerine gerirecekti. 
N izip Savaşı ölümüne neden olmuştur. 
Hafız Paşa'nın emrinde savaşan asker
lerine cesaret verebilmek için acısını sa
rayından ve milletinden boşuna saklama
ya çalışmıştır. 
Anadolu yakasındaki yazlık sarayından 
ayrılıp, yine Anadolu yakasında ağaçlı bir 
tepenin eteklerindeki köşküne Hüs
rev, Halil ve Said Paşalada birlikte çe
kilmişti. Penceresinden, atası Fatih Sul
tan Mehmed'in hisarını, devletin yıkılış 
anında duyduğu derin acıyla izliyordu. 
Manevi ıstırap bütün kuvvetini yavaş ya
vaş eritiyordu. Oğullarını, eşlerini, vezir
lerin i, yüzlerinde uğursuz veda ifadele
rini görmemek için yanına kabul etmi
yordu. Yaşlılığı sayesinde padişahın ya
nına girebilen Hüsrev Paşa, onunla giz
lice görüşmeler yapıyordu. 
Sultan II. Mahmud'un ölümünden son
ra, kafası iyice ezilmemiş olan eski ye
niçeri örgütünün hareketinden kaygı 
duyuluyordu. Serasker Said Paşa ordu-

suyla İstanbul'a gelerek beklenmedik bir 
hareketi bastırmakla görevlendirildi. 
Hüsrev ve Halil paşalar, köşkte yalnız ba
şına ölmek isteyen padişahın yanında 
olabilmek için geceyi bahçede geçirdi
ler. 1 Temmuz 1839 sabahı dünyaya göz
lerin i  yumdu. 
Henüz ergenlik yaşına gelmiş olan Ab
dülmecid, Halil Paşa'nın verdiği haber 
üzerine Çamlıca'daki köşkte babası için 
ağladı. Anadolu yakası köylerinden ge
len binlerce Osmanlı köylüsü hıçkırık
lar arasında köşkün bahçesine doldu: lç
güdüleri sayesinde, pek tanımadıkları 
büyük bir adamın öldüğünü anlamışlar
dı. Said Paşa tarafından zamanında top
larian yeni birlikler, yeniçerilerin herhan
gi bir hareketine fırsat vermedi. Kıyıda 
hazır duran bir kayık, yeni  pad işahı 
beklerken hisariardan ve tersanelerden 
atılan toplar, başkente Sultan Abdülme
cid ' in  tahta geçtiğini haber veriyordu. 
Sultan II. Mahmud yeniçerilere karşı ka
zandığı ebedi zaferin nişanesi olan Sul
tanahmet Meydanı'nda gömülmeyi va
siyet etmişti. 1 5  Osmanlı milletinin dost
ları orada Sultan Il .  Mahmud'un yazgı
sına ağlayacak ve mezarından yeni umut
ların fışkırmasını bekleyeceklerdi. Ger
çekten de Sultan Abdülmecid'in kurdu
ğu yeni yönetim umutları bütünüyle 
doğruladı. Onun saltanat dönemini an
latmayacağız, çünkü gerçek tarih, ancak 
gelecek kuşaklada başlar. 

15 Sultan l l .  Mahmud Cağaloğlu'nda Divanyolu üzerindeki türbesine gömülmüştür. Küçük oğlu Sultan Aziz ile tarunu l l .  
Abdülhamid de yanında gömülüdür. Elli dört yaşına on sekiz gün kala öleıı l l .  Mahmud verem hastalığına yakalan mıştır. 
Babası 1 .  Abdülhamid Rusların Özü Kalesi'ndeki Türkleri nasıl öldürdüklerini bildiren sadaret yazısını okurken inme inip ö� 
düğü zaman beş yaşında bile olmayan Sulatn ll. Mahmud, çocuğu olmadığı için Sultan l l l .  Selim tarafından yetiştirilmiş
tir. l l l .  Selim'in yenilikçi düşüncelerini öğrenmiş ve onun hatalarından ders almıştır. ana hatlarını hazırladığı, ancak ilan ede
mediği Tanzimat' ı ölümünden dört ay üç gün sonra oğlu Sultan Abdülmecid' in himayesiyle Mustafa Reşid Paşa yürürlü
ğe koymuştur. Otuzuncu padişah olan ll. Mahmud' dan sonra tüm Osmanlı padişahları l l .  Mahmud'un soyundandır. 
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